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 أما قثم

إّاديـث آر٢قٜـة وآق٣ق٢ـة ي  » :رًا ٥ر٘ا٥تل آاًِـتٕـمتفقدًا وتصىكان:

، مــ ٍدايـة ّـرل ا٥تـاىل، إٟ  ايـة ٥ؾدمٕي ا٥ؽٖى ٤تاب ّقاة احلققان

ى.شّرل اجلقؿ ـ خترجيًا ودرا٘ة ـ 

ى. شمؼدمة »وإوا٢ات، و ،مع َصحقحات أ٢ردَف هـا ،ى:ثم

 أما تعذ

ى... ممقٌَّز، و٤اٍل ومتـقع، وَراُـا ٤ٌٕ، ىحػوػظ:

 . ـ ٜٔ ما٢قف مـ مماْذات ـ شحقاة احلقوان »٤تاب ىنموذجىمنىاإلبداع:

وٌَــل اك٧ال ٤ثٕ مـ أهؾ زماكـا إٟ ا٥ثؼا٢ـة ا٥غرٍقـة، وا٢تتـا ؿ  ـا، ىرأوُت:

ىٍعض آؽتٌات، وآثؼػٞ ك٠ ا٥ٗاث ا٥غريب...

ى.شَغريب ا٥ثؼا٢ة »مؼدمة ّقل آقوقع ىكتبُت:

ٍٞ مقوقع آؼدمة، و٤تاب ا٥دمٕي، ٤ا٥عال٣ة ٍـٞ ا٥ـدواىل وا٥ـداىل، ىالطالقظ:

ٍَد وآاىل... ىوا٥زَّ

 ى
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 ـ ّػظف اهلل ـ  مقذمة فضٍهة انشٍخ د. عثذاهلل تن ناصر انشقاري

 

ــاحلَ  ــ دُ ْؿ ــهلل َحْ ــذَّ  ـَ يْ رِ ا٤ِ َد ا٥شَّ ـَ رِ ا٤ِ ا٥ ــ، وَ ي ــوَ  ةُ اَل ا٥صَّ ًَّ ــإَ  مُ اَل ا٥ َّ  انِ مَت

  ِل ْذَ  أَ َٔ َٜ  نِ اَل ؿَ ٤ْ إَ 
 قَ ٌِ كْ إَ
ِ
 َ٘ رْ آُ  امِ مَ إِ وَ  اىل

َ ؾِ  فِ ٌِ حْ َصـوَ  فِ آ٥ِـ َٔ َٜ وَ  دٍ ؿَّ ا ُهَ ـَ ق  ٌِ ، كَ ْٞ

َ عِ ْجَ أَ  ْٞ 

ىُدْطَبَو

مِ  ـِ يْ ا٥ـد   ُل َم : ٤َـ ةُ مَ الَّ ُقَعدُّ ا٥عَ ٢َ  ِ ا٥ـدَّ  َم َؾـُٜ  ـْ ِمـ  يُّ ْٕ
ِ
ـالِ  ىل ، مِ اَل ْ٘

َ ػِ ٥  مَ آُ  ارِ ٌَ ٤ِ وَ  َ ق  ِٜ قْ ُ٘ قْ آَ  ْٞ ـأَ  ـَ يْ ذَ ، ا٥َّ ِٞ ـالِ  ةَ ٌَـتَ ؽْ ا آَ وْ رَ ُْ  ِيْ  ؿْ اِتِ ػَ ـَّ َصـؿُ ٍِ  ةَ قَّ مِ اَل ْ٘

َ ػِ ـ  َصـآُ  ـَ ِمـ ةٍ ؾَّـ٣ِ  عَ ـ َمـ قَّزَ ـمَتَـ دْ ٣َـ قَ ُفـ، ٢َ ِل ارِ َعـآَ وَ  مِ قْ ُؾـعُ ا٥ْ  كتَّ َٙ   عِ قُّ ـَـتَ ـ ٍِ  ْٞ

ْْ ، وَ ؿْ اِتِ ػَ ـَّ َص مُ  :ا، فَ ٢ِ ارِ عَ مَ ا وَ فَ مِ قْ ؾُ ُٜ  ِل اَل تِ ا  ػْ ا٥تَّ  ِيْ
ًِ ِ ، ةِ دَ قْ ؼِ عَ ا٥ْ ، وَ ِث يْ دِ احلَ ، وَ ْٕ

 ،انِ قَ َقـاحلَ  ؿِ ؾْ عِ ى ٤َ رَ ْْ إُ  مِ قْ ؾُ عُ  ا٥ْ َٟ ، إِ ِل قُّ َص ا٥تَّ ، وَ ِب دَ إَ ، وَ ةِ غَ ؾُّ  ا٥ْ َٟ ، إِ فِ ؼْ ػِ ا٥ْ وَ 

ِه: ِ ْٕ ٥ََْعاِب ِ، َو١َ ْٕ ْٚ وَ  وا ا قْ ٌُـتَ ٤َ  ـْ ا َمـهَ رَ ٤َ ذَ  ْل تِ ا٥َّ  فِ اَِ ػَ ـَّ َص  مُ َٔ َٜ  ئِ ارِ ؼَ ا٥ْ  ـَ مِ  ةٌ ٥َ اَل ا

َ ِ٘  ِيْ  ْٕ 
َُ  فِ َِ ُح قَ :   ذَ  و 

ؾ قْ وَ  َؽ ٥ِ ـأَ  نْ أَ  دُ يْ رِ  أُ َٓ : وَ فِ ُىَ ـأَ  َؼ ٌِ تَ ْ٘  ا٥ْ  اَث دَ ّْ
 َٓ ، وَ اِب َتـؽِ

ِ ْ٘ أَ   ـ . اهللُ اىلَ َٙ  نْ ـ إِ  ْل ػِ ؽْ يَ وَ  ْل ػِ ْش ا يَ مَ  فِ قْ ػِ ، ٢َ فِ ػِ ٥  مَ مُ  ِث يْ دِ َّ  ـْ مِ  َل قْ ؼَ ا٥ْ  َق َٗ
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 ٢َ َذَّ  دْ ؼَ ٥َ 
ْٓ  ْل ـِ اهلل دِ ٌْـَٜ  ـُ ٍْـ ؿُ قْ اهِ رَ ٍْ : إِ ُخ قْ ا٥شَّ  ُؾ اِو ػَ ا٥ْ  ُخ إَ ، وَ زُ يْ زِ عَ ا٥ْ  ـُ ٍْ ا

َّ ْش ْيِ دَ آُ    ْل ـ  َب مِ ؾَ َٚ  ُث قْ ، 
 ا ا٥ْ ذَ ِلَ  ةٍ مَ د  ؼَ مُ  ةَ اٍَ تَ ٤ِ

ـرِ ٢َ  دْ ٣َـ، وَ اِب َتـؽِ  َؽ ٥ِ ذَ ُت ٍِـّْ

َ فِ ٍِ  تُّ طْ ٌَ تَ ا١ْ وَ 
 عُ ٢َ دْ ََ  ِزْ ػْ كَ  ِيْ  ةٍ اكَ ؽَ مَ  ـْ مِ  ِخ قْ شَّ ؾْ ا ٥ِ : ِٓ

ََ َٟ إِ  ْل ـِ  ِؼ ْقـؼِ َتْ ، وَ فِ تِـٌَ ١ْ رَ  ةِ قَ ٌِ ؾْ  

 .فِ تِ قَ غْ ٍُ 

ِّ كَ  ـْ مِ وَ  َٜ ٌَ يْ رِ ُت ١َ ًْ ؾَ ى ٢َ رَ ْْ أُ  ةٍ قَ ا  ا ا٥ْ ذَ  َهـَٔ ًا 
ـَٓ ، وَ اِب َتـؽِ َٜ ، فِ ِػـ٥  مَ  مُ َٔ  

  ةٌ قَّ ؿِ ؾْ ِٜ  ةٌ ٣َ اَل َٜ  ؿْ ِ ِ  َجََعْتـِْل 
 َّ  دْ ؼَ ، ٢َ ةٌ ؿِ قْ َحِ

ـ ل  ِؿـؾْ عِ ا٥ْ  اِل ْذَ الِ  ِل ٠ََ ٍِ  ُت قْ ظِ َٜ َٔ 

ـقْ ٢ُ رْ آَ  ُث ْيـادِ َّ إَ  » :انقَ ـْـعُ ٍِ  لُّ ِؿـؾْ ِٜ  عٌ وْ رُ ـْشـمَ  قَ هُ ، وَ اِب تَ ؽِ ا ا٥ْ ذَ هَ  ؾِ ْص أَ   ةِ َٜ

َ ؽُ ا٥ْ  انِ قَ قَ احلَ  اةِ قَ َّ  اِب تَ ٤ِ  ِيْ  ةِ ٢َ قْ ٣ُ قْ آَ وَ  ْٖ 
ِ مِ دَّ ؾْ ى ٥ِ  .شي  ْٕ

  مُ قْ ؼُ ، يَ عِ وْ ٠ُْ ا آَ ذَ هَ  ـْ مِ  ٌب قْ ِص كَ  ِخ قْ شَّ ؾْ ٥ِ  انَ ٤َ  دْ ٣َ وَ 
َ٘  فِ ٍِ   ةً قَّـؿِ ؾْ ِٜ  ةً ا٥َ ِر

 ؾِ ْقــَ ٥ِ

ِِ آَ  ةِ َِ رَ دَ   ًْ ا
ِ تِ ـَّةِ ا٥ْ  ِيْ  ْٕ ِ ٍَ  ـْ مِ ا، وَ فَ مِ قْ ؾُ ُٜ وَ  ًُّ  ا٥َ َ٘ رِ  اِت ٌَ ؾَّ طَ تَ مُ  ْٞ

ـ  ةُ اٍَ تَ ؽِ : ا٥ْ فِ تِ  ـْ َٜ

ِ مِ دَّ ا٥ْ   وَ  ي  ْٕ
ً ْجَ إِ  فِ اٍِ تَ ٤ِ َٓ َ٘ رَ دِ ، وَ ا ِ تَ قَّ ئِ زْ ُِ  ةُ ا  يْ دِ احلَ  فِ جِ فَ ـْ مَ  ـْ مِ  ْٞ

َٚ ُهَ ، وَ ل  ثِ  ةُ َؼـيْ رِ ا: 

َّ  اَل َٚـأَ  دْ ٣َـ: وَ ِج يْ رِ خْ تَّ ا٥ْ  ِيْ  فُ جُ فَ ـْ مَ ، وَ ِث يْ دِ حَ ؾْ ٥ِ  هِ ادِ رَ يْ إِ   ةِ َجَـرْ ََ  ـ ِيْ  اهللُ فُ َظـػِ ـ 

ـرِ  ؿِ جْ َّ  ـْ مِ ، وَ فِ تِ ٣ْ وَ  ـْ مِ  ْت ذَ َْ أَ  ةً ا٥َ َٚ ، إِ اِب تَ ؽِ ا٥ْ ا٥ْتَّْعِرْيِػ ٍِ ، وَ ِػ ـ  َص آُ   ا٥َ َ٘
، فِ تِ

ُ ١َ  قَ هُ وَ   ذَ ٍِ  ٍب ا٥َ طَ مُ  ْٕ
َٜ لَذَ : ٢َ َؽ ٥ِ ا َفـقْ ٥َ إِ  دَ قْ ُعـيَ ، وَ ةَ ا٥َـَٚ الِ  هِ ذِ َهـ عَ دَ يَ  نْ أَ  فِ قْ ؾَ ُت 

 ا ٍِ هَ دْ رِ ػْ قُ ، ٢َ اَلً ٌَ ؼْ تَ ًْ مُ 
. ٢َ ؼِ تَ ًْ مُ  اٍب تَ ؽِ ْ  اَل ؼَ ؾٍّ ـ مَ زَ َعـا٥ْ  ُت دْ ؼَ َٜ ٣َد ا كَ : أَ ٌِ َٜ َٔ 

 ؾِ ِْعـ ٢ِ

ٌَْحِث ـ َؽ ٥ِ ذَ  ـَاىَل ا٥ْ ُْ  . ـ َأ
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 عَ ا٥ْ  ب  هلل رَ  دُ ؿَ احلْ وَ 
ِ َ آَ  ا٥ْ  قَ اهُ فَ ، ٢َ ْٞ

، فِ ِػـ٥  مَ مُ  ـِ هْ ذِ  ًة ِيْ رَ ؽْ ٢ِ  انَ ٤َ  ْي ذِ ا٥َّ  اُب تَ ؽِ

 مَ  ةً َعــا٣ِ وَ  ةً َؼـقْ ؼِ َّ  ارَ َصـ
َٚ َهـؤُ رَ ؼْ ، يَ انِ َقــعَ ؾْ ٥ِ  ةً َؾـاُِ ـيَ ، وَ ؿِ ْؾــعِ ا٥ْ  ةُ ٌَـؾَ ا  ا َفـــْ مِ  دُ قْ ػِ تَ ًْ

َ٘ رَ دِ  ُل وَّ أَ  َل هِ وَ  . نَ قْ ػُ ؼَّ ـُؿثَ ا٥َ    ةٍ دَ رَ ػْ مُ  ةٍ ا
ََ  ؿُ ؾَ ْٜ  أَ َم قْ ـ ٢ِ ِ مِ دَّ ا٥ْـ ةَ مَ الَّ عَ ْت ا٥ْ ٥َ اوَ ـَ ـ   يَّ ْٕ

  ، َشانِ قَ قَ احلَ  اةِ قَ َّ  » فِ اٍِ تَ ٤ِ  ِيْ  فُ جَ فَ ـْ مَ و. 

 ا ا٥ْ ذَ ِ َ  عَ ػَ ـْ يَ  نْ أَ  رَ يْ دِ ؼَ ا٥ْ  َّٝ عَ ا٥ْ  اهللَ ُل لَ ْ٘ أَ 
ـ فُ ػَ ٥  مَ مُ  َي زِ جَيْ ، وَ اِب تَ ؽِ َْ َ  زَ اجلَـ ْٕ

ِ
 اىل

ْٔ ا وَ قَ كْ دُّ ا٥ْ  ِيْ   ا
ْ  رَ ػِ غْ يَ  نْ أَ ، وَ ةِ رَ ِْ ـ فُ كَّ ا، إِ ـَ قْ ٌ  ُهِ ا، وَ ـَ اِيِ َش َِٓ وَ  اـَ يْ دِ ٥ِ اقَ ٥ِ ، وَ فُ ٥َ وَ  ٌِ  عٌ قْ ؿِ َ٘

 .ٌب قْ ُنِ 

 َٔ َٜ ، وَ دٍ ؿَّ ا ُهَ ـَ ق  ٌِ  كَ َٔ َٜ   اهللَُّٔ َص ، وَ ؿُ ؾَ ْٜ أَ  اهللُوَ ا، ذَ هَ 
 .ؿَ ؾَّ َ٘ وَ  فِ ٌِ حْ َص وَ  فِ  آ٥ِ

 د. عثذاهلل تن ناصر انشقاري

 ـ  س  ال   م  س  ؼ  ب   كأ ار  ش  ادأ  اذأ ت  ش  الأ 
 و  ؾأ عأ و   ة 

 و  ا، و  ف  م 
 ق  ؾ  كأ  لأ ق  ك 

 و  صأ أأ  ة 
  ن  ي  د  ال   ل 

 ات  اش  ر  د  ؾ  ل 

 ر  اً ـ و  ؼ  اب  ا ـ ش  ق  ؾ  عأ ال  
 ؿ  ال   سأ ق  ئ 

 ق  ع 
 ق  ؿ  ؾ  ع  ال   ة 

 و  عأ س  ال   ة 
 ي  د 
 ـ  س  ؾ  ل   ة 

 و  ؾأ عأ و   ة 
 ا.ف  م 

 هـ5879/ 8/:6
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ــآٞ، ــد هلل رب ا٥ع ــاىل  احلؿ ــٔ أذل إكٌق ــالم ٜ ــالة وا٥ً وا٥ص

 كٌقـا هؿد ؤٜ آ٥ف وصحٌف أجعٞ              وآر٘ؾٞ،

 أما تعذ

َمْعَؾؿٌة ٤ٖى، ُو٥ِدت ي ٙفر رِب، مـ ش ّقاة احلققان»  ٤تاَب  ٢ننَّ   

 هـ 773ٜام 
(1)

، وُأ٥ًٌْت مـ ا٥عؾقم أ٢ـاكـًا، ومــ ا٢ٕــان أ٥قاكـًا ًّـاكًا، 

قن ٘قئًة وُكؽراكًا. ؾ ؼ ٜؾقفا ما يراه آِحؼُّ ُٜ  و
(2)
 

ِاىلت مت٦ ٣روكًا ٜديدة، َيُؿدُّ إ٥قفا يـده ٤ـؾُّ صـاّب ٜؾـٍؿ وأَدب، 

ٜل  ا وصاًل َوأَرب، مت٦ وَتػرد، ٓ ٣ريـَة َعادلا، وٓ ٙـٌقفَة متاُؾفـا ويدَّ 

 ش.٢ـ فا»ي 

َليت مثاًل ٙاهدًا ٜٔ ١ـاىل آؽتٌة ا٥عرٍقة، وجالا ، ومتعفـا، وَـقٜفـا 

                                           

 (.  249/ ٢4راغ ا٥دمٕي مـ مًقدة ٤تاٍف، ٤م ي آْر ا٥ؽتاب )   ( 1)

 ٤م ٘قليت ٍقان ما ٢قف مـ اخلزٌٜالت، وا٥طال٘ؿ، وا٥ٌدع.    (2)
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آتػرد، و٥طا٢تفا، وَلُٕهـا ي ّضـارات إمـؿ إْـرى ـ ٤ـم ٘ـقليت ي 

 َرجات ا٥ؽتاب ـ .

ٜـ ا٥ؽتاب ـ و٣د ٣رأه ي أوائـؾ  ا٥طـطاوي  ٣ال ا٥شقخ: ٜٝ 

ٌٙاٍف ـ : ) وهق ٤تاٌب ٜجقب، ٢قف ٢ؼٌف، ٍؾ إكف ُيَعدُّ أ٣رب مرِـٍع ي معر٢ـة 

ما يم٤ؾ وما ٓيم٤ؾ مـ احلققان، و٤تاُب ٥غٍة ٢فق يضٌط إ٘ـمىل، و٤تـاُب 

أدٍب ٢فق يند إٌْـار، و٤تـاُب ٌٚقعـٍة ٢فـق يشـٕ إٟ ٍعـض ْصـائص 

ص ٢قف مراّؾ ٚقيؾة مـ َاريــا، وهـق احلققاكات، و٤ت اُب َاريٍخ ٢فق ُيَؾخ 

ٜٔ ذ٥ؽ ٤ُؾ ف ممؾقىٌل ٍاخلرا٢ات، وإوهام، وإٍاٚقـؾ، ومـا يـدُْؾ ا٥عؼـؾ 

ُؾف، ُؿ ٓـا ٤ـُٖت ٣ـرأُت ٤تـاب  ُده، وُيعط  ًِ  شاحلقـقان»ومآ يدْؾف، وما ُيػ

 وأ١ـٔ، ٥ؾجاّظ، ٢قِدُت ٢قف َؾؽ ا٥ٕقان ٤ُؾَّفا، و٥ؽـ ا٥ـذي ٢قـف أٜـٔ

ٌَُؽ أكف مـ َصـقػ اجلاّظ (.  وًّ
(1)
 

                                           

 (.1/218( . واكظر أيضًا ) 7/349) شذ٤ريات ٜٝ ا٥طـطاوي »   (1)

 قان ٤ُؾَّفا(  ٢قف كظـر ، و٥عـؾَّ ٢قِدتُّ ٢قف َؾؽ  ا٥ٕ(:  و٣قُل ا٥شقخ ا٥طـطاوي           

َـّ أن ا٥ؽتاٍٞ ا٤ٗٙا ي َضؿـفم ا٥ػؼفقـات وإمـقر  ا٥شقخ ٥ؽثرة اٚالٜف و٣راىلَف: ٛ

ا٠٥ٜقة إْرى، ٍدرِة متؼارٍة، وإمر ٍخالل ذ٥ـؽ، ْاصـًة وأن ٣راىلَـف ٥ؽتـاب 

= 
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: ٢ل٣اٍـؾ معــى دم كتابه ولعيل دم هذه ادؼدمة أكتزع من بديع الدمري

ٌَـٍف وِقهًا و٥َّ  ة، ـت ٙطر مغرب ا٥شؿس، ي أٜٞ حئة، َـظر ا٢ٔـاق آغ رَّ

ة.   ٕ  و٧ٌَٓ مقوع ٣دمفا، وٓ ِادة إ٘الل ا٥ـ

تٌفـا مٌــك  ومعــك،  ي مٗجاتـا َـظر ٙطر ا٥غرب ي أ٢ؽارهـا و٤

ٕدٍائفا ومثؼػقفا : ٜٔ ّٞ ١رة و١ػؾـة مـفـا ٜــ ٤تـب إ٘ـالل أهـؾ 

ٍة:  ؼـقؿ أَوَده ا٥ثؼـاي   مل يؼرأ مـفـا مـا يُ  ال٘الم ديـًا و٥غًة وأدًٍا ومعارل ُرَّ

________________________________ 

= 

ليت ا٥دمٕي ٤اكت ي أوائؾ ٜؿره، ٍخالل ٤تاب اجلاّظ ـ ٤م ي ا٥ـص أٜاله ـ: و٘ـق

 ِذ٤ُر ا٥ػرق ٍٞ ا٥ؽتاٍٞ ي )ص ( .

٥قس ٌ ٜؾٌؿ  ذا ا٥ـص  ٜـ ا٥طـطاوي، ّتك أرٙدين  إ٥قف  م:ؾ  الع   ر  ؽ  وصأ  ولألماكة  

 ا٥شقخ د.ٌٜدا٥عزيز ٍـ هؿد ا٥ًدّان ـ ِزاه اهلل ًْٕا ـ .

ـــدة: ـــاض ي  فائ ـــا  ٜق ـــاع » أ٘ــــد ا٥ؼ ـــد 229ص ش ) الٓ ٌق ُٜ                                  ( : إٟ أيب 

َّٝ ٤ـذا 224) ت  ِػَل ٜ َْ ْؽر ا٥ِعؾؿ أن ًَتػقَد ا٥شـلىَل ٢نذا ُذ٤ِر ٣ؾَت:  ُٙ هـ( ٣ق٥َف: ) ِمـ 

ْؽُر ا٥ِعْؾؿ (.  ُٙ ْؾٌؿ، ّّتك أ٢ادين ٢الن ٢قف ٤ذا و٤ذا . ٢فذا  ِٜ  و٤ذا، ومل يؽـ ٌ ٍف 

أذ٤ـر ي ( ُؿ ٣ال: ) ٣ؾـت: ولـذا ٓ َـراين 273/ 2ش )آزهر» كؼؾف ا٥ًققٚل ي 

ف ا٥ذي ذ٤ر ٢قف (.رىل مـ َصاكقػل ّر٢ًا إٓ معزوَّ  ٍَ  ًا إٟ ٣ائؾف مـ ا٥عؾمىل، مٌقـًا ٤تا
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يذهب دون َؽٌٕ و ا٘تػتاح، ٢قًجد هـاك، ويقؿ ٍؽؾ ١ـريب: ٌَاهؾـف أكـف 

ٓ يؿًـف إٓ ممق ـز، وهذا ا٥ــزر ا٥ٓتػاَف إٓ ا٥ـزر ا٥قًٕ:  ٥ـ جيد ما يًتحؼ

ٜرل ّؼ أمتف و٢ضؾفا وكتاِفـا، ٢ـؼـؾ مــ أو٥ئـؽ ـ ٍحـذر ـ مـا يػقـد ، 

 واحلديث هـا ٜـ ا٥ػؽر وا٥ثؼا٢ة ٢ؼط.

٥ق ٤ان اكٌعاُف ٥ؾؿٗجات ٍعـد آمـتالىل مــ ٤تٌــا، وتصـٞ كػًـف 

قزه، ويؼـؾُّ وِـقده ي َراُــا: ٥ؽـان ٍآًؾَّمت وَّرِمفا: ُؿ اىف ٓا يغؾب مت

٥ػعؾتف هؿالً 
 (1)
:
 

٥ؽـف ٣ام ٍذ٥ؽ وٓا يؼؿ أوده ا٥ثؼاي: ّقـفا ٘ٗديف أروًا: 

أو تؿؾف إٟ مؽان ٘حقؼ، وهق حيًب أكف حيًـ صـعًا .
(2)
 

وما ٌ٘ؼ ذ٤ره مـ ا٥ـؼؾ ٍا٣تصاد مـ ٜامل ٍٗاُــا، ومـا ٜــد أو٥ئـؽ، 

ً   اصـعفيظفر ي أمثؾة ٣ؾقؾة ، مـفا : م ر ا٥ـجـدي ا٥شـقخ : ـا٥عامل ا٥ػؼقف آػ

                                           

و٣َـؾَّ مـعـك ٘ؿـعـاه ي ٍاب مـعر٢ـة  (:  )3/268 ش )احلققان »٣ال اجلاّظ ي ٤تاب   ( 1)

كــاه إٓ وكحـ ٣ـد وِد ،و٣ـرأكاه ي ٤تـب إٌٚـاىل وآتـؽؾؿٞ احلققان مـ ا٥ػال٘ػة،

تـا ( أو ٣ريًٌا مـف ي أٙعار ا٥عرب وإٜـراب،  .    وي معـر٢ـة أهِؾ ٥َُغتـا ومؾَّ

د. و٥قد ٣صـاب ش آذاهب إدٍقة ا٥غرٍقة» يـظر ي مالًٍات آَصال ٍا٥ثؼا٢ة ا٥غرٍقة:   ( 2)

 ( . 18)ص 
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ـا رأى   هـ(  1376ٌٜدا٥رحـ ا٥ًعدي ) ت  ٤تـاب ي ٍٕوت ٥ـؿَّ

 إ٥قـف ، ٣ـرأهُ  دْ ِصـومل يؼْ  ةً ٢َ دْ ، رآه ُصـش دع ا٥ؼؾؼ واٍدأ احلقـاة» ديؾ ٤اركقجل

 ، ورأى أكف مل ُيؽتب ٜــدكا ًٌٍـط ٤ـم ي ا٥ؽتـاب آـذ٤قر، وأنَّ فُ ـَ ًَ حْ ٢ا٘تَ 

ُِ مَ  فُ ئَ ٌادِ ومَ  فُ ًَ ُ٘ أُ  ــَّة ،  ي ا٥ؽتـاِب  ةٌ ادَ يَ وزِ  ةٌ قدَ ق ًُّ دة أ٢ؽـار ٍْـإٟ زُ  ؿـدَ َٜ وا٥

ات ٤ـم ي َصـغ  ـَ ٢قفـا وٓ مُ  قَ ٞ، ّْٓشـٌِـمُ  يبٍّ رَ َٜ  ا ٍؾًانٍ فَ ا٥ؽتاب، وٜرَو 

ـْٞ قَ ّْ آٗجات، ُؿ ا٘تدل لا ٍـم ي ا٥ـقَ   ٞ، ٢ؽـان ٤تاٍـًا ْػقـَػ يػَ ـرِ  ا٥شَّ

َ٘ ػ  ٥ؽَ ٍحجؿ ا ؾِ ؿَ آحْ  َ٘ انقَ ا٥ٌَ  َػ قْ طِ ا٥عٌارة، ٥َ  َؾ فْ ،  هُ ، و ا٥ق٘ائؾ آػقدة  » مَّ

 . ش٥ؾحقاة ا٥ًعقدة

ـثَ ٌة أْرى مؼاٍؾة : يـليت مُ قرَ وُص  ٍـم ٥ـدى  ـ  اً َمـوْ دَ ـــ  ُػ ا٣ِ َثـ، ٢قُ  ٌػ ؼَّ

ٍة مُ وُؼا٢ُة ٤ُ  »ــ  ا٥ؼقم، شفايـَ مـ دِ  ةٌ دَّ ًتؿَ ؾ  أمَّ
(1)
 ْي دِ ف َيْـى أكَّـويـرَ  ْي ذِ ــ  َيْ  

 َْ ٍ إٟ  ْٕ َُ ـي ا٥ـَّ دِ َمؿ ا٥ُؽْػِر: َيْ ا٥ِػْؽِر ُٕ  اِث رَ   إٟ  َٜ تفؿ ٣َ اس  ـَْ  َؾ ٌْـامَّ  اصَّ
ؿ فِ تِ

 َ٘ ٚـف  »  هـؾ ِاىلكـا  يِبٍّ رْ ١َ  رٍ ؽْ ٍػِ  يِنٍّ دَ مَ  عٍ ؿَ تَ ـ ، وُن  فِ ؿِ ْٜ زَ ـ ٍِ  ةٍ دَ د  جَ تَ مُ  ةٍ قَّ ػِ ؾَ إٟ 

ــٞ ــٞ »، و شًّ ــؿ أم ــاٜتُ ش٣ا٘ ــث  فم، وج ـــ ّق ــٍد م ــٍؾ واّ ، ي رِ

    كحتًب! ٓ

                                           

  (.51ّقل هذا ي ) ص ٘قليت ٤الم ٥ؾعالمة : هؿقد ٙا٤ر   ( 1)
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الؽتـا  » ي ٍؾـد  شتغريب الثؼافـة» أن يؽقن إمامًا وٜؿقدًا ل  فُ هد٢ُ  

ـ ة  ـ و٥ـق ٤ـان يعـرل  ، ٍعد أن ارَؽس ٍٞ مم٥َّػات مػؽري ا٥غرب شوالس 

، ُؿ رأى ا١ٗار ا٥ـاس ٍف، و٤ثرة أٌَاٜف آصـػؼٞ ٥ًـعة اٚالٜـف ا٠٥ق ـ 

 فٍج ـْ ٜـٔ َمـ دٍ َػـرُّ   ٘ـٌقؾِ ي وٍئس ا١ـٗارٌ  :ٜٔ ٤تب ا٥روايات وآٗجات

ٌ س  ا :قاىل ا٥دٜقة٥ِ  ، ّامؾٍ ا٘دٍ ٢َ   ... وا٥داٜل إٟ ا٥ٌدٜة ٥قس ٤آتؾ

ـ ،مـفج آتٌقع ةِ حَّ د٥قاًل ٜٔ ِص  إٌَاعِ  ٤ثرةُ  تو٥قً  َْ ٍع ُمـ َج رَ ٢ؾق  دَّ

د  ،٥ؾـٌقة َِ وا٥ــاُس هــ( : ) 276) ت   ٣ال اٍـ ٣تقٌـة  ،أٌَاًٜا ٥ف ٥َق

 َٚ ٜل ا٥ـٌـقة ـــ مـع  ُع ٍعُضفا ٍعضًا : و٥ـق ٛفـرَ ٍٕ يتٌأهاُب  لـؿ مــ يـدَّ

ل  ـْ ُؿ إكٌقــاىل، أو َمـــْاَــ فؿ ٍــلنَّ ر٘ــقَل اهلل ـمعر٢تِــ ِٜ يــدَّ

 .(   َة ــ : ٥قَِد ٜٔ ذ٥ؽ أٌَاًٜا وأٙقاٜاً قٍقَّ ٍُ ا٥رُّ 
(1)

  

ه  ٘ـقاىل  ؿ، و يديـا وإياهوأمثا٥ف أ٘لل اهلل أن يؽػَّ ٜـ آًؾؿٞ ذَّ

 ٍاحلؼ، ويعقــا ويثٌتـا ٜؾقف ّتك كؾؼاه . جقعاً  ي٧ٌكا ا٥ًٌقؾ، وأن

ل ا٥شـاب ـ: ) إنَّ ا٥عـار أن يؼضـ ٣ال ا٥عالمة : هؿقد ٙا٤ر 

                                           

 ( .151ـ ط. ا٥ريان وآؽقة ـ ) ص ش ؾ وتؾػ احلديثَلوي »   (1)
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مـ أول كشلَف إٟ آْر ْروِف مـ درا٘تف أٜقامًا ٚـقآً، يـدرس ي أُـائـف 

وأمتـف، و٢الكـًا و٢الكـًا مــ أ٢ـذاذ إمـؿ ا٥غرٍقـة، وهـق  شكاٍؾققن »َاريخ 

ـ ما  أمتف ا٥عرٍقة إٓ كتػًا َذهب مع إيام ، هذا  آا  ا٥ذي ٓيعرل م

ر٣ٞ يؼق٥ــقن ١ــٕ ـمًتشــ يصــقره ا٥ــذيـ يتعروــقن ٥ؾتــاريخ مـــ

مآيعؾؿقن
(1)

، أو يؼق٥قن ٢قم ٓيعؾؿقن: أو ٜرب ٣د ٢ًدت ٣ؾق ؿ ٜـٔ 

َاريفؿ، ٢فؿ يتؼقدون ٔراىل ٜـ َاريفؿ ٤ؾفا  تان وَد٥قس، هـذا آـا  

صقرون ي صقرة مًخ َاريل هائؾ، ٣د ْرج ٜٔ ا٥دكقا ٤م يـرج ا٥ذي ي

ا٥قٍاىل، ُؿ اكؼشع ٜـفا: ٢لٜؼٌفا صحة وٜا٢قة، أو ٤م يؼق٥قن   (.
(2)
   

 أن:  هـــ( 1385ا٥ٌشــٕ الٍراهقؿــل اجلزائــري ) ت وأ٢ــاد 

ا٥غرب يؿأل ٜؼقل أٍـائـا وكػق٘فؿ ٍعؾقمفؿ وَاريفؿ، ّتك ٓ يٌؼك ٢قفـا 

ماوقـا وأ٘ال٢ـا، وإن ا٥قاّد مـ هذا ا٥صــػ مــ أٍـائــا متًع ٥ذ٤ريات 

                                           

   ٓحؿـقد ٙـا٤ر ش ر٘ا٥ة ي ا٥طريؼ إٟ ُؼا٢تــا» ـظر ي الدل مـ ٤تاٍات آًت٣٠ٞ: يُ   ( 1)

 ( .59ص )

 جفـرة  »م( ،  ي نؾـة آؼتطـػ، وهـل وـؿـ 1935هــ/ 1353مؼا٥ة ٤تٌفا ٜـام )    (2)

 (.2/711)  شمؼآَف



 
 
 
 
 

  

 

 مـــنـــهـــج الــدمـــيــــري   21

،  ش ٜؿـر»، وٓ يعـرل ٙـقئًا ٜــ ش كـاٍؾققن» ٥قعرل ا٥ؽثـٕ ٜــ 

و ش ٜائشـة»ٜـ ٛفر ٣ؾب، وٓ حيػظ ٤ؾؿة ٜـ ش ِان دارك» وحيػظ َاريخ 

  (1)ش ْدجية»
   

ٜؿد ا٥غرب إٟ ا٥شٌاب آًؾؿ ٢رمـقه  ـذه ا٥تفاويـؾ مــ ) :  و٣ال

ا٥غرٍقة، و ـذه ا٥تعـا٥قؿ ا٥تـل َـليت ٍـقاكـف ا٥ػؽـري وا٥عؼـٝ مــ  احلضارة

ا٥ؼقاٜد، وترل آًؾؿ ٜـ ٣ٌؾتف، وتـقل ا٥شــر٣ل إٟ ا٥غـرب: وإن مــ 

ْصائص هذه احلضارة أن ٢قفـا ٤ـؾَّ معـاين ا٥ًـحر، وأ٘ـا٥قب اجلـذب، 

وًٌّؽؿ مـفا أ ا َػرق ٍٞ آرىل وأْقـف، وآـرىل وو٥ـده: ٢لصـٌح أٍـاؤكـا 

إٟ معاهد ا٥عؾؿ ا٥غرٍقة ٜـ ٚقٍع ِمـَّا يشٌُف ا٥ُؽْرَه، أو ٜـ ٤ُْرٍه يشـٌف  يرٜقن

ٙـقاىل أْــرى ٥ــقس مـفــا ال٘ــالم وٓ أ طَّـْقَع ، ٢ِٕعــقن إ٥قـــا ا٥عؾــؿ ،ا٥

ر٣قة، ومعفؿ أ٘مؤهؿ، و٥قس معفؿ ٜؼقلؿ وٓ أ٢ؽـارهؿ، وإن هـذه ـا٥ش

قـاها مًـخًا،  و٥قتفـا ٤اكـت مًـخًا لل آصقٌة ا٥ؽٖى ا٥تل ٓ كٌعد إذا ٘ؿَّ

َماتا ٌخ ًْ ًٌخ ٥ألمؿ، وكَ ٥أل٢راد، و٥ؽـفا مَ  .(ٓؼق 
 (2)
 

                                           

 ( .  2/468)  شآُاره »(   1)

 148ٓحؿقد ٙـا٤ر ) صش ر٘ا٥ة ي ا٥طريؼ إٟ ُؼا٢تـا» واكظر: ( .  2/471)  شآُاره »(   2)

  . د. ٌٜدا٥عزيز ا٥ٌداح شآٍتعاث َاريف وآُاره  »(، و154، 149ـ 
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: ) إن هذا اجلقؾ اجلديد مـ أٍـائـا وا٣ٌػ ي مػٗق   أيضاً ٣ال 

ٚرق، ٓ يدري أيا يًؾؽ، و٣ـد ٢ـتح ٜقـقـف ٜـٔ زْـارل ًَـتفقي مــ 

ـد ا٥ثؼا٢ة ا٥غرٍقة، و٣د أصٌحت هذه ا٥ثؼا٢ة أ٣رب إٟ ٜؼؾـف وذو٣ـف ٓـ ـا مفَّ

أهؾفا ودٜاتا مـ آًا٥ؽ إٟ ا٥ـػـقس، وٓـا َـطـقي ٜؾقـف مــ آغريـات 

وآعاين احلققاكقة، وٓا ٢قفا مـ مقٌِات ا٥تحؾؾ وآكطالق، وٓا َزْـر ٍـف 

مـ ا٥شفقات وّظقظ اجلًد، وٓا يشفد ٕهؾفا مــ ٙـفقد ا٥عؾـؿ، وهـق 

تح ٜقـقف ٤ؾ يقم مـفا ٜٔ ِديد (.ـيػ
(1)
 

ٌة ١ـقَّـة، مـقردًا  إنَّ مؽتٌتـا ا٥عرٍقة، أٜـل)آم٥َّػـة ٍا٥ؾغـة ا٥عرٍقـة( ُـرَّ

ًا، ٌَزُّ إمؿ إْرى: ٤ثرًة، وِقدةً  ٍة مـ إَُمـِؿ َمـا وِريَّ ، وَـقًٜا، ٢ؾقس ُٕمَّ

ـِ ي ا٥تصـقػ وا٥تل٥قػ ،  ع ا٥ُعُؾقِم  وآعارل، وا٥تػـُّ ََـق  ـْ  َْٕهِؾ اِل٘الِم ِم

ـْفٍؿ وا٢ِـٍر، وَؼريِب آعؾقمات، ٢ال ي ًَ ؾق ٍاٌب مـ آعر٢ة إٓ وضٍقا ٢قف ٍِ

 . كثرهأّؽؿقا ٢قف صـعف، كظؿف، و

: ) ومل يؽــ ٣ـط ي  هــ( ٣543ال اٍـ ا٥عـريب آـا٥ؽل ) ت

                                           

 ( . 2/319)  شآُاره »(   1)
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ل ي ا٥تصــقػ وا٥تحؼقـؼ،  إمؿ مـ اكتفك إٟ ّد  هذه إمة مـ ا٥تصــرُّ

 وِٓاراها ي مداها
(1)
ش (. وا٥تد٣قؼ »مـ ا٥تػريع،  

(2)
   

واَٜؾؿ أّن ا٥ُؽتَب آصـَّػَة  : » هـ (  ٣821ال ا٥َؼْؾَؼَشـدي ) ت 

ا مل ُيصــَّػ  قَّم ا٥ؽتب آَُصـَّػَة ي آِؾَِّة ال٘الِمقَّة: ٢ن َّ
ِ٘ أ٤ثَر ِمـ َأْن ُت٧َ، ٓ

ٌة مـ إَُمؿ ِمثُؾفا ي ِمؾٍَّة مـ آَِؾؾ، ها أمَّ ِٕ
ش....وٓ ٣ام ٍِـَظِ

(3)
 

ا٥رحـ ٍـ ٜٝ احلجل : ) وا١تـت آؽتٌة ال٘المقة ١ــاىًل ٣ال  د.ٌٜد

ٍُف، وٓمتؽـ مٌاراَف، ٥قس ٥ال٤تـاز ٍؾ ٥ؾٌـاىل ، وكػـع  يعزُّ ٍؾق١ف ،وٓ يـال ٣ُْر

َدٌة َٓتق٣ــػ  آجتؿـع ،وآكتػـاع ٍــف ، ٢ؽاكـت هــاك ر١ٌــٌة ١ـاِمرٌة متجـد 

                                           

ــة   (1) ــقذي» ي مطٌقٜ ــق َصــحقػش: ) ٜاروــة إّ ــا ( وه ــا ي مراه ــاب ل  ،  وٓ ِ

٥ؾًـققٚل ـ تؼقـؼ ش اخلصائص ا٥ؽٖى »، مـ:   وا٥تصحقح مع زيادة ا٥ؽؾؿة إْٕة

                              ٥ؾًـــققٚل ش أكؿـــقذج ا٥ؾٌقـــب ي ْصـــائص احلٌقـــب »(، و219/ 3هــراس ـ ) 

 (.478/ 7 ) ـ ط. ا٥ؽتب ا٥عؾؿقة ـ٥ؾزر٣اين ش ذح آقاهب ا٥ؾدكقة »(، 112ص  )

أ ـؿ  (، و٣د ُذ٤ر مـ ْصائص أمـة هؿـد 4/ 1ش ) إّقذيٜاروة »    (2)

/ 7 )ــ ط. ا٥ؽتـب ا٥عؾؿقـة ـ ٥ؾزر٣ـاين ش ذح آقاهـب ا٥ؾدكقـة »أوَقا َصـقػ ا٥ؽتب. 

478.)   

 (.1/467 ش )صٌح إٜشك »    (3)
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ل ا٥عؾؿ وٍذ٥ف ، ٍحرص ٙـديد: ٕن هـذا ٤ؾـف  ِـزىل مــ وَٓـضب ي َؾؼ 

 ا٥عؼقدة ال٘المقة ، وواٌِات آًؾؿ ...(.
(1)

 

إن ٜؾقمـــا ا٥شـــرٜقة »  :هـــ( 818ْؾــدون ) ت ٣ــال اٍـــ 

وا٥ـؼؾقة ٣د كػؼت أ٘قا٣فا ي هـذه آؾَّـة ٍـم ٓمزيـد ٜؾقـف، واكتفـت  ٢قفـا 

َ ٌـت  ٍَت آصـطالّات، وُر مدارك ا٥ـاٛريـ إٟ ا٥غاية ا٥تل ٢ٓق٣فا ، وُهذ 

 .شت مـ وراىل ا٥غاية ي احلًـ وا٥تـؿقؼا٥ػـقن ، ٢جاىل
(2)
 

ُتف إٟ آٚالع ٜٔ ١رائـب آم٥َّػـات، وٜجائـب  »  َؿْت ٍف ِهَّ َ٘ ـْ  وَم

َُـف ـ  َهـت ٢ؽر آصـػات : اكؽشػت ٥ف ّؼائُؼ ٤ثٕة مـ د٣ائؼ ا٥عؾقم، وَـزَّ

 إْن ٤اكت ٘ؾقؿًة ـ ي رياض ا٥ُػفقم:

ُؾف ي ا٥ثرى *  وهاَمـةُ  ِْ اًل ِر ُِ ـْ َر ــا ٢ُؽ  ِهـَّـتِــِف ا٥ـثُّـريَّ

٢ا٥ـػس الكًاكقة ٍآٚالع ٜٔ ّؼائؼ آعـارل َتؽؿـؾ، وا٥ػاوـؾ 

ق ويتػضـؾ، ٓ ٍتحًـٞ هقئـة ا٥ؾٌـاس،  ا٥ؽامؾ ٍؿعر٢ة أكقاع ا٥عؾقم يَتػـقَّ

ش.وآزاحة ٜٔ ا٥تصدر ي نا٥س ا٥ـاس 
(3)
 

                                           

 ( .51ص ش )ِقاكب مـ احلضارة ال٘المقة »  ( 1)

 (.1127/ 3ا٥قاّد ) د. ٜٝ ٌٜد تؼقؼ: ش مؼدمة اٍـ ْؾدون »  ( 2)

ط. دار هـ( ٜٔ ذح اجلالل آحٝ ٜـٔ جـع اجلقامـع  ـ 1251ت ش ) ّاٙقة ا٥عطار » (  3)

 ( .516/ 2) ا٥ؽتب ا٥عؾؿقة ـ 
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ػتقكـة، إن آرىل ٥قحتار ي َؼديؿ أمثؾة ٥ؾشٌاب ا٥ـاٙـ،، وا٥ؽفـقل آ 

وإكػس ا٥را١ٌة ٍا٥تؿقز ْارج احلدود  ـ ًًّا ومعـك ـ :  ماذا يعرض مــ 

٤تب ا٥ٗاث ! و٤قػ يعرض! ومـ أي ٍاب يٌدأ ٥ال٘تدٓل ٜٔ مـا ٤ـان 

 مـ ا٥قاوحات ! 

لةـأعتذر هـا باضاللة مؼتضبة  ل تأ هبا إىل كتا   ،ـ وقد كاكت مطو  فعد 

 امه ــ .،  يرس اهلل إمتشتغريب الثؼافة» بعـوان

صـر: ٢خزائـ تإن وخامة َراُـا ـ ٤م ٣ال ا٥ؼؾؼشـدي ـ ٓ يؿؽـ أن 

ا٥ؽتب ي ٍالد ال٘الم أٜجـزت إو٥ـٞ ٜــ َـدويـ ٜـاويـفـا: ٢ؽقـػ 

(1) ٍحؿؾفا، وجعفا ي مؽتٌة واّدة
 

٥تحريـؽ  ٢قـف ٚرائـؼ ٣ِـَدَدًا:َػــقا ي ا٥تـل٥قػ، واٍتؽـروا  و٥ؽثرتا

ا٥ذهـ، وٙحذ الؿؿ.
 (2)
 

                                           

ــاب ي احلضــارة ال٘ــالمقة» (   يـظــر: 1) ــقري ) ص ش ا٥ؽت ــك اجلٌ                      (، 244ـ  169د. حيق

٥ؽـقر٤قس ٜـقاد ش  ا٥ذْائر ا٣٠٥قة» ( ، 31) ص٥عٌدا٥ًالم هارون ش ٣طقل أدٍقة» 

آؽتٌـات ي » ( ،  48ـ  45/ ٥2ؾَحَجـقي ) ش املا٥ػؽـر ا٥ًـ» ( ، 5/361ا٥عرا٣ل ) 

 د. هؿد ماهر حادة .ش ال٘الم

 ( . ٥148عٌدا٥ًالم هارون ) ص ش ٤ـاٙة ا٥ـقادر» يـظر:  (  2)
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ل إديب ا٥ؽٌٕ: أحـد ٍــ ًّــ ا٥زيـات آصــري ، صـاّب ٣ا

 هـ( 1388ت  ش  ) نؾة ا٥ر٘ا٥ة»
(1)
  :   ون مـا ٍذ٥ـف ِٖ ) إكؽؿ ٥َتُؽْـ

ا٥عرب مـ اجلفـقد اجلٌـارة ي ٘ـٌقؾ آدكقـة وا٥عؾـؿ
(2)

، إذا ٣ًـتؿقه ٍـم 

ػقه مـ ا٥ؽتب، ٢ؼد َــاو٥قا أصـقل ا ٓعـارل ْؾػقه مـ ا٥ٌحقث ، وما أ٥َّ

ٜقها إٟ ُالُؿئة ٜؾؿ ة ٍا٥تؼيص ا٥د٣قؼالكًاكق ، وا٥غقص ا٥عؿقؼ ّتك ٢رَّ

، ُؿ ا٘تـز٢قا إيام ي شمػتاح ا٥ًعادة» أّصاها ٚاٙؽٖى زاده ي ٤تاٍف 

معاكاة ا٥تل٥قػ ٜٔ صعقٍة ا٥ـًخ ، و٤ثرة آموكة و٣ؾـة اجلـدوى، ٤ٗ٢ـقا 

 رقـ٥ؾعامَل ذ٥ؽ ا٥ٗاث ا٥ضـخؿ ا٥ـذي اٙـتؿؾت ٜؾقـف مؽـاٌَفؿ ي ا٥شـ

وا٥غرب، ٢ؼد ذ٤ر )ِقٌقن( ي ٤تاٍـف ٜــ ا٥دو٥ـة ا٥روماكقـة أكـف ٤ـان ي 

أّر٣فا  ،ٚراٍؾس ٜٔ ٜفد ا٥ػاٚؿقٞ مؽتٌة تتقي ٜٔ ُالُة ماليٞ نؾد

 هـ ( ... 512ا٥ػركج )٘ـة  

 ماليٞ آجؾدات.و٢قف ، ٜـ آؼريزي كحق هذاوكؼؾ ا٥زيات أٌْارًا 

                                           

   ( .٥1/113ؾزر٤ٝ ) ش إٜالم» يـظر َرجتف ي   (  1)

ُٕ الٍراهقؿل اجلزائري ) ت   (  2) ؿ ا٥عرب ٢قم كؼؾـقه ٢1385ائدة: ردَّ ا٥ٌش هـ(  ٜٔ مـ اتَّ

ٜـ ١ٕهؿ أ ؿ نرد كؼؾة، مل يٌذ٥قا ِفدًا ي ا٥تؿحقص، وا٥تـؼقح، وا٥ـؼد، والوـا٢ة. 

 ( .377/ 1 ) شآُاره »يـظر ي 
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ٜٔ ا٥عـامل ال٘ـالمل، مل يٌـؼ  ُؿ ٣ال: ) ٜٔ أن َقاٌ ا٥ػتـ وآحـ

٥ؾعصـر احلديث مـ هذا ا٥ؽـز آذْقر وآجد آًطقر إٓ ُالُـٞ أ٥ػـًا، 

ٜت ٜٔ مؽاَب ا٥عامل ( .ُوز 
(1)
  

ومن تػـن الشالف دم التللقف، وابتؽارهم ألواكًا يصعب عـذ ادـر  

 جماراهتم فقفا:

م ٢قفا ا٥شـٞ هـ ( : ٢ؼد ٤تب ر٘ا٥ًة ا٥تز516ما ٤تٌف احلريري ) ت  

.ي ٤ؾ ٤ؾؿة، و٢قفا أٍقات مـ ا٥شعر ، و٥ف ٘قـقة أيضاً 
(2)  

و٥ف ر٘ا٥ة ا٥تزم ٢قفـا ٤ؾؿـة مـؼقٚـة وا٥تـل َؾقفـا ١ـٕ مـؼقٚـة ،  

، و٥ـف ٤ـالم  ور٘ا٥ة أْرى أيضًا ّرل مـفا مـؼقط ، وأْر ١ٕ مـؼقط

مـثــقر ومـظــقم ُيؼــرأ ٚــردًا وٜؽًــًا، َؼــرأوه مـــ ا٥قـؿـقــــ، وَؼــرأوه 

 ٢تـجده واّدًا ٍحـرو٢ف، ؽق٘اً مــ
 (3)
   

                                           

 ( .   86ٕحد ا٥زيات )ص  ش ي أصقل إدب»   ( 1)

( ، وكشــرَا ي آْـر ٌٚعـة آـفـاج 2219/ 5ش ) معجـؿ إدٍـاىل» ذ٤رها يا٣قت ي   (  2)

                      ٕيب َـراب ا٥ظـاهري ش آـقزون وآخـزون »٥ؾحريـري، واكظـر: ش آؼامات» ٥ؽتاب 

 ( . 17ص )

/ 1 ٥ؾًـخاوي ) شا٥تٖ آًـٌقك ي ذيـؾ ا٥ًـؾقك : »٢قم ٓيًتحقؾ ٍآكعؽاس يـظر  (  3)

277. ) 
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و٥ف ر٘ا٥ة ا٥ؼفؼرية َؼرأها مـ أولا إٟ آْرها ٍقِـف ومــ آْرهـا  

  إٟ أولا ٍقِف آْر 

و٥ف أيضًا ا٥عقاٚؾ ا٥َعِرَية ٜـ ا٥ـَُّؼط، و٥ف أٍقـات مـؼقٚـة، وْطٌـة 

 .ٜرية ٜـ الٜجام
(1)
 

مـؼقٚـة،  ا٥ؽتب آم٥ػة ٍلّرل مفؿؾة ١ٕ ومن صور التػـن أيضًا :

( . وإن ٤ـان ي ٍعضـف 28مـ ّرول الجـاىل )  ٢ؼط ( ّر٢اً 13ًَتعؿؾ ) 

َؽؾُّػ، ٥ؽـ ا٥ؼصد ٢قم يظفر : ا٥تػـــ وال١ـراب، وإٛفـارٚقل ا٥ٌـاع ي 

 ا٥ؾغة وا٥ٌقان.

ٕيب ا٥ػـقض ش ٘ـقاٚع اللـام» مـ ذ٥ؽ : َػًٕ ا٥ؼـرآن ، آًـؿك 

، و٣ـد   هــ(1114ٍـ آٌارك ا٤ٕٖ آٍادي الــدي ) ت ا٢قض اهلل 

صـػحة ( . و٥ـف  781هـ ويؼع ي ) 1316هـ ، و1311ٌٚع ي ٥ؽـفم ٘ـة 

 ش.مقارد ا٥ؽؾؿ» مم٥ػ آْر ٍعـقان 

  هـــ(1315وٓػتــل ا٥ــديار ا٥شــامقة: هؿــقد احلًــقـل ) ت 

ٌٚع اجلزىل إول مــف ي ش در إهار» َػًٕ ٥ؾؼرآن ٍحرول مفؿؾة، ٘مه 

                                           

 ( .65ــ   57ٕيب َراب ا٥ظاهري ) صش آقزون وآخزون» يـظر:   (  1)
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 ة( .صػح 517هـ ي ) 1316دمشؼ ٘ـة 

هـ( ٤تاب ي أصـقل ا٥ػؼـف ٘ـمه 1351وٓحؿد ١الم ا٥ؽرماين ) ت 

 أ٥ػف ٍحرول مفؿؾة .ش أ٘س إصقل»

٥قق٘ػ ٍـ هؿد ش ٚرح آدر حلؾ  ا٥ألٓىل وا٥درر» ومثؾف أيضًا ٤تاب 

هــ ، ُـؿ ٌٚـع ّـديثًا 1351هـ( ٌٚع ي م٧ ٘ـة 1198ا٥شـرٍقـل ) ت 

ومــ مؼدمـة آحؼـؼ  هـ ٍتحؼقـؼ : هؿـد ْـٕ رمضـان يق٘ـػ ،1424

 ا٘تػدت ا٥ؽتب ا٥ًاٍؼة. 

( ٍقتـًا، ٣79صقدة ي أداب ٥ؾؿم٥ػ كػًف، َؼع ي ) وا٥ؽتاب ذح 

 صػحة( . 75وٍؾغت صػحات ا٠٥ح مع مؼدمة آحؼؼ ) 

رل ا٥ـقاي ي ٜؾـؿ ا٥ػؼـف ـٜــقان ا٥شـ»  ومن أغر  كتب الـساث:

ؽـر ا٥شــرِل ل٘ـمٜقؾ ٍــ أيب ٍش وا٥عروض وا٥تاريخ وا٥ـحق وا٥ؼـقاي

هــ(. وا٥ؽتـاب مطٌـقع، جـع ٢قـف 837ا٥قمين، آعرول ٍاٍـ آؼرئ ) ت 

مخًة ٜؾقم، إذا ٣رئ ٜٔ ٘قاق ا٥ًطقر ، ٢فق ٜؾـؿ ا٥ػؼـف: وإذا ٣ـرئ ٜـٔ 

أول ٘طر مـف ٣راىلة ٜؿقدية ٤ان ٜؾؿ ا٥عروض، وإذا ٣رئ ُـاين ٘ـطر مــف 

ق ٜؾـؿ ٜؿقدي ٢فق ٜؾؿ ا٥تاريخ: وإذا ٣رئ ُا٥ـث ٘ـطر ٜؿـقدي مــف ٢فـ

 ا٥ـحق: وإذا ٣رئ راٍع ٘طر ٜؿقدي مـف ٤ان ٜؾؿ ا٥ؼقاي .
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( ـهـ٤764تـاب ا٥صـػدي ) ت  ومن صور التػـن دم كتب الـساث:

شاْٗاع اخلُراع ي وا٥ػة ا٥ـؼؾ وا٥طٌاع»
 (1)

، ٤تب ٜــف ا٥عالمـة ا٥شـقخ :  

ها   مؼا٥ة رائعة   ٜٝ ا٥طـطاوي أكؼـؾ ش ٥قن مـ ا٥ـٗل ا٥عؼـٝ» ٘مَّ

: ] ٚرق آم٥ػقن ي ٤تٌفؿ ٤ـؾَّ ٍـاب مــ أٍـقاب  فا ، ٣ال ِزىلًا مـ

آعر٢ة ، و٘ؾؽقا ٤ؾ ٚريؼ مـ ٚـرق ا٥عؾـؿ وإدب، وأودٜقهـا ٤ـؾ مـا 

ـر ، وا٥ؼؾـب ا٥شـاٜر، وا٥قِـدان آتلمـؾ،  يؿؽـ أن يصؾ إ٥قف ا٥عؼؾ آػؽ 

٢ؽان ٢قفا ٜؾقم ا٥ديـ وا٥دكقا : ٢قفا مئات ومئات مـ آجؾدات ي ا٥ؼرآن، 

يؾف وَلويؾف: وي احلديث، روايتف ودرايتـف: وي إدب، ٢ـقكـف وأ٥قاكـف : َـز

 وي ا٥طٌقعة، ٣قاكقـفا ومظاهرها: وي ا٥تاريخ ، ٣ديؿف وّديثف.

و٥ديـا آٓل مــ ا٥ؽتـب ي َـراِؿ ا٥عظـمىل وٌٚؼـاتؿ: ا٥صـحاٍة، 

 وا٥تاٍعٞ، وا٥ؼراىل، وا٥ػؼفاىل، وا٥ؼقاد وإمراىل، وإدٍاىل وا٥شعراىل.

كقا أٌْار ا٥عؼالىل، وآجاكٞ، واحلؿؼك وآغػؾٞ، ٤م دوكقا أٌْار دوَّ 

 إذ٤قاىل وا٥ـاٍغٞ.

                                           

 115هـــ ) ١ــالل 1425ٌُٚـع ا٥ؽتــاب ٍتحؼقــؼ: هؿــد ٜـايش، ي دار ٜــمر ، ٘ـــة   ( 1)

 صػحات( .
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ا٥تـل يعـدو ا أوٟ ش ا٥ٕقـاذة»وإذا ٤ان  ٜـد ا٥ققكان ا٣ٕـدمٞ هـذه 

مػاْرهؿ، وا٥تل ا٘تؿد مـفـا أدٍـاىل ا٥غـرب وٙـعراؤهؿ آحـدُقن أ٤ثـر 

أن ٜــدكا ٣صـقدة ي ش ةا٥ٗاَقـب الداريـ»مآُرهؿ ، ٢ؾؼد روى ا٥ؽتـاين ي 

مخًة آٓل ٍقت ، هزية ِقدة ي ا٥ًٕة ا٥ـٌقيـة، وٍٓــ ٜقًـك ا٥ؼرٌٚـل 

ــقة ي » أرِقزة أْرى ي ٌ٘عة آٓل ٍقت ، وُا٥ثـة ٜـقا ـا  ًَّ آؼـآت ا٥

 ٥عثمن ٍـ ٜٝ ي ًَعة ٠ٜ أ٥ػ ٍقت.ش مدح ْٕ ا٥ٖية

مـا يًــدها وإذا ٤اكت ال٥قاذة َشتؿؾ ٜٔ ْرا٢ات ؤٜ ختـقالت ، 

وا٣ع، وٓ َعتؿد ٜٔ ّؼقؼة، ٢نن هذه إراِقز ما ٢قفا إٓ ّؼائؼ ُاٍتـة
(1)
 ،

وَقاريخ هؼؼة، هذا وأكتؿ َعر٢ـقن إراِقـز ا٥عؾؿقة:٤ل٥ػقـة اٍــ ما٥ـؽ، 

 وأ٥ػقة ا٥عرا٣ل، وا٥ؽثٕ مـ أمثالم.

وٓا ٛـقا أ ؿ ٌٙعقا مـ اجلد  وا٤تػقا : ا٘ٗاّقا إٟ ٥قن ِديد، ٤ـم 

ريـ وا٥ر٘ـامٞ إٟ هـذه آـذاهب اجلديـدة ي ا٘ٗ اح أهؾ ا٥ػـ مـ آصق 

ا٥ر٘ؿ، ا٥تل ٌَٓؾغ معر٢تل  ا مٌؾغ ا٥ؼـدرة ٜـٔ وصـػفا وا٥ؽـالم ٢قفـا، 

                                           

ش مؼآَـف» ّقل هذه احلؼقؼة اكظر ٤الم د. ٌٜداهلل آجذوب ٢قم كؼؾف ٜـف ا٥طــاّل ي   ( 1)

(1 /211 ). 
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 و٥ؽـ ٓيصؾ ٜجٌل مـفا إٟ ّد الٜجاب  ا، أو َذو٣فا و٢فؿفا .

مة أ٤قامًا، أو  و٤قػ أٜجب ٍؾقّة ما أرى ٢قفا إٓ ٜؾب ٤ٖيت مؽقَّ

ة مر٤قمة ر٤ًم، أو ٘ؾًم مؼؾقًٍا ٣د َعؾؼ ٍخطقط متعرِة متداْؾة ٍال ّجار

َرَقب وٓ كظام وٓ د٣ة وٓ إّؽام، ٤ل ا ْراٍقش ا٥دِاج ٜٔ ٍؼعـة مــ 

حة لا َؼـقل إ ـا صـقرة امـرأة جقؾـة، أو  ا٥رمؾ، ُؿ أرى تتفا ٤تاٍة مقو 

َُؿَّ ٙـؿس وٓ ٍحـر، مـا ه ــاك إٓ مشفد ١روب ا٥شؿس ي ا٥ٌحر... وما 

 ا٥ػقى وا٥عٌث  

٤فذا آذهب احلديث ي ا٥شعر ، ّقث َرصػ ٤ؾمت جقؾة ٓيـرٍط 

ٍقـفا رٍاط يتٌقـف ا٥ػؽر، وٓ صقرة يؾذها ا٥ذوق، وٓ مق٘ـقؼك َطـرب لـا 

أذان، ما هل إٓ معجؿ، و٥ؽـف معجؿ ٣د اْتؾَّ َرَقٌف   ٣ا٥قا: إن هذا هـق 

 ا٥شعر احلديث  

َؾت مـ آعـك آٌتؽـر، وا٥ذي كعر٢ف أن ا٥ٕػا َْ ظ أوٜقة آعاين، ٢نذا 

وا٥صقرة احلؾقة، ٜادت أ٥ػاًٛا ٢ار١ة، لا إن ٣رٜتفا ٚـٞ وركٞ، وما ٢قفـا 

٢ائدة ٥ؾؿًتػقديـ، وصارت أٜٓقـب ٕدٍـاىل ذ٥ـؽ ا٥زمـان ا٥ـذي يـدٜقه 

ممرْق إدب ٍعصـر آكحطاط: ٤ـؾُّ هـؿ  رِا٥ِـِف ا٥تالٜـب ٍا٥ٕػـاظ ٓ 

 جياوزو ا.
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ػَظ أهؾ إدب ي زمان ا٥شقخ ٓؼامات  ؿ ذ٤ر ا٥طـطاوي ُ ِّ

احلريري، وما ٢قفـا مــ ا٥تػـــ مثـؾ مـا ِـاىل ي آؼامـة ا٥ًاد٘ـة : ٤ؾؿـة 

 مـؼقٚة، وٍعدها مفؿؾة.

وي آؼامة ا٥ًاد٘ة ٠ٜة، جؾ َؼـرأ ٚـردًا وٜؽًـًا ، مــ ا٥قؿـٞ ، 

 ومـ ا٥قًار مؼؾقٍة ، َٓتغٕ.

 ف ّرل معجؿ مـؼقط.َل٥قػًا ٥قس ٢ق ُؿ ذ٤ر 

             وذ٤ر ٤تاًٍا ٢قف مخًة ِداول ، ٤ؾ ِدول ٜؾؿ مـ ا٥عؾـقم. يعــل ٍـف 

 ٥ؾؿؼرئ.ش ٜـقان ا٥شـرل ا٥قاي »

هــ( مؼا٥ـًة 1354/رِـب/23ش ) نؾة ا٥ر٘ـا٥ة» وذ٤ر أكف ٤تب ي 

٢قفا وصػ ٥ؽتاب ٜجقب، ٥قس ي َراُـا ا٥ػؽري مثقؾ ، ٣ـال: ٕكـف ِـاىل 

ق ، ٢ؼد َعؿد أن ٓيـليت ٢قـف إٓ ٍـم هـق ْطـل ش ا٥ٗل ا٥عؼٝ»ف ٍش، مما ُأ٘ؿ 

ل ٜـ أصؾف ، معدول ٍف ٜـ ِادة ا٥صقاب، ممال ٍف ٜــ ٘ـٌقؾ احلـؼ،  هرَّ

٢ال ٍقت يـًب إٟ صاٌّف، و٤ٓتاب يعزى إٟ مم٥ػف، وٓ مًل٥ة َقرد ٜٔ 

 وِففا، وٓ ٍؾدة َقوع ي مقوعفا...

هــ(، 764ت ٥ؾصـػدي)ش عاْـٗاع اخلُـرا »وذ٤ر أن ا٘ؿ ا٥ؽتـاب 

 واخلُراع: داىل يصقب ا٥داٍة ي ٛفرها ٢تٖك، وٓ ًَتطقع ا٥ؼقام.
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٢ٞ. ُؿ ذّفم.  و٣د ٍـك ٤تاٍف ٜٔ ٍقتٞ هرَّ

 وا٥ٌقتان ها:

ٍَْؽتقت امرأة ِارية ا٥ػضؾ  و٤ان أ٤ؾ ا٥شعٕ ي ا٥ٖد َمْؾًٌؽق * ٥ق ٤ـت 

ـــ ٍُ  دَّ مــــ ا٥طؾـــقع إٟ ٍئـــرك يـٓ
 

 ا٥ـفــار متضــٍح اً ا٥ؾقــؾ وٛــالم  *

 

ٜؾَّؼ ا٥طـطاوي ٜٔ ا٥ٌقتٞ، ٍؼق٥ف: ] ٥عؾ اهلل ٤شػ ٥ؾصـػدي ٚر٢ـًا 

مـ مًتؼٌؾ إدب ،٢جعؾف يؼرأ ما يـ٠ ي أيامـا مـ ا٥ؽالم ٜٔ أكـف ٙـعر، 

 وا٥ذي ٓيتؾػ ٜـ هذيـ ا٥ٌقتٞ ا٥ؾذيـ أوردها    

ع هذا ا٥شعر ا٥ذي َعب أْقكا إ٘تاذ ا٥ػاوؾ: أ٤رم زٜقـٗ ي ووـ

 إ٘مىل ٥ف.

ك، ٢ا٥ؼطُّ ٥ف أ٤ثر مـ  و٤ثرة إ٘مىل ٥قًت دائًم د٥قاًل ٜٔ ذل آًُؿَّ

 مخًٞ اً٘م ، ُؿ مل يؽـ إٓ ٣طًا ، ما صار َكِؿرًا وٓ أ٘دًا [ .

وذ٤ر ا٥صػدي ي ٤تاٍف أن ا٥ـاس َعجٌقا مـ هذيـ ا٥ٌقتـٞ ممـا َػـؼ 

لٜـراب، ووا٥ػـة ٢قفم مـ اوطراب ا٥ــظؿ، واْـتالل ا٥ؼا٢قـة، وٜـدم ا

أوواع ا٥ؾغة، وَـا٣ض آعــك و٢ًـاده، وا٥تخٌـقط ي ا٥تـاريخ... ، ٢عؾَّـؼ 
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ا٥طـطاوي : ] ٢ؽقػ ٥ق ٣رؤوا ٙعر احلداُة ا٥ذي َـ٠ه ا٥صحػ ٜـٔ أكـف 

هق ا٥شعر
(1)
ٓمارواه ا٥رواة وأودٜقه ا٥ؽتب ومؾموا ٍف ا٥دواويـ[ . 

(2)
 

ػفا دم ـولطائـ فـادقائؼ ، وإفرادهم دم ادوضوعات فمـ  ـ ومن صور تػـ

تللقف
 (3)

 :  

                                           

 ( .266ـ  265/ 1ش ) مؼآت ا٥طـاّل» واكظر ٥ؾػائدة:  (  1)

صـحقػة » م وي 1935(،  ٘ــة 1698/ص 21ا٥عـدد ش ) نؾـة ا٥ر٘ـا٥ة» رها ي ـكش (  2)

مــ جـع ش ٢صقل ي ا٥ثؼا٢ـة وإدب»م . ُؿ ُكشـرت ي 1987٘ـة ش  ا٠٥ق إو٘ط

 ( .311(، و) ص118ــ   119ٌ٘ط ا٥طـطاوي: ناهد ديراكقة. )ص

 فاا٥تؿثقؾ   ٥ؽـمـ ٢ؽقػ ٍآْتصار   ــ وإن آرىل ٥قًتحل  نرد الٙارة ٢قف صعقٍة، (  3)

احلاِة ٥شداة إدب ا٥غا٢ؾٞ ٜـ َراث أمتفؿ ـ ، و٘قؽقن ١ا٥ـب ا٥تؿثقـؾ مــ ٤تـب 

إدب وا٥ثؼا٢ة: ٕن آػتقكٞ ٍا٥ؽتب ا٥غرٍقة، يدورون ّقل هذا آىـاه، زيـادة ٜـٔ 

   ٤تب ا٥ػؾًػة

معجـؿ » حلـاِل ْؾقػـة، ش ٤شـػ ا٥ظــقن»  :با  ادملػـات عؿومـاً ولؾـظر دم 

ٌْشـل ) مفؿ( ، ش آقوقٜات آطرو٣ة خلـٕ ش آعجؿ آصـػ ٓم٥ػـات احلـديث» ٥ؾِح

و٥شقخل ا٥ػاوؾ: ٌٜدا٥عزيز  :ا٥شايعهؿد د. ش د٥قؾ آؽتٌة ا٥عؼدية» رمضان يق٘ػ، 

٘قٜة ٤ـٖى ي آم٥ػـات آػـردة ٜـٔ إٍـقاب ٍـ إٍراهقؿ ٍـ ٣ا٘ؿ ـ ّػظف اهلل ـ مق

 هـ( .1412ا٥ػؼفقة ـ ينها اهلل ٌٚاٜتفا ـ ، و٣د ٍدأ ا٥عؿؾ ٢قفا مـ ٜام ) 

= 
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ـ وهـق مقوـع احلـديث ي هـذا  ريـلؾدمـش وانـحقاة احلقـ» ٤تاب 

 ٥قا٣قت احلؿقي.ش معجؿ ا٥ٌؾدان» ، و ا٥ؽتاب ـ

لٍـراهقؿ ش ٤شػ ا٥عؿـك ي معـاين ٓ٘ـقم»  من ادػردات البديعة :و

وهـق  ٢تح آا٥ؽ ٍم يتعؾؼ ٍؼقل ا٥ــاس» هـ(  ، 1256آزِاِل ) ت ٍعد 

ش٤ذ٥ؽ
(1)
َجاٜل   ًُّ ش أّؽام ٤ُّؾ ، وما ٜؾقف َدل» ،  (هـ1197ت )ٕحد ا٥

ٍٓـ ش إتال ا٥ٌٕاب ٍػصؾ اخلطاب ـ أما ٍعد ـ » هـ( ، ٥756ؾًٌؽل )ت 

إّراز ا٥ًعد ٍنكجاز ا٥قٜد ٍؿٌاّث أما » هـ(، 1236إمٞ اخلرازي ) ت 

٥شـقخ: راٙـد هـ(، وذ٤ر هؼؼـف ا12ل٘مٜقؾ اجلقهري ) ت ا٥ؼرن ش ٍعد

ٍٓـ ْا٥قيف )ت ش أ٘مىل ا٥ريحش . » أما ٍعد» ا٥غػقٝ مخس ٜشـرة ر٘ا٥ة ي 

ــات ي ا٥ـحــق» هـــ(، 371 ــقن )ت ش آؾؼٌ ـــ ٚق٥ ــؼ » هـــ(، 953ٍٓ ْؾ

هــ(، 311، و٥ؾزِـاج ) ت  (هــ3ٍٓـ أيب ُاٍت ) ت ي ا٥ؼـرن ش الكًان

________________________________ 

= 

َّ دَّ ِٜ  ٌب تُ ٤ُ  ـ ّػظف اهلل ـ ؿد ْٕ رمضان يق٘ػأل٘تاذ: هو٥ قل ١رائـب آم٥ػـات ، ة 

            ، و ش وٚريػفـا كـقادر ا٥ؽتـب ١ريٌفـا» ، و ش ٤تب كادرة مـ ا٥ٗاث ال٘المل» مـفا : 

 ش .الٍحار إٟ أٜمق ا٥ٗاث ، ٜرض نؿقٜة مـ ا٥ؽتب ا٥ـادرة» 

 تؼقؼ د.ْا٥د آشفداين .ش وطقٚات هؼؼة ي ا٥ـحق وا٥ؾغة»  (  1)
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ش ا٥ـظـر أّؽـام» ( ، هــ795 ٍٓـ رِب ) تش أّؽام اخلقاَؿ»  ،و١ٕها

صػحة(  ٤811تاب ي ) ش ي ا٥ًٌؿؾة» (، هـ628ٍٓـ ا٥ؼطان ا٥ػاد ) ت

ش وصـقل إمـاين ي أصـقل ا٥تفـاين» ، هــ(655) ت ٕيب هؿد آؼـدد

م: ٥ؾحًـقـل ا٥دمشـؼل ) ت  هــ(، ٥765ؾًققٚل، ي أّؽام وآداب احلـمَّ

و٥ؾحقؿـــل  (،هــــ818 أل٣ػفًــــل ) ت٥» هــــ( و1131و٥ؾؿــــاوي ) 

ش رووـة آحٌـٞ» ، و شا٥ػرو٘قة»، وشا٥روح» ، هـ(1151) ت  ا٥ؽق٤ٌاين

٤الهــا  ش آداب آما٤ؾـة» و  ،شآـزاح»(، هـــ751جقعفـا ٍٓــ ا٥ؼـقؿ ) ت

ٍٓـ ش إٚعؿة »هـ(، ٥388ؾخطايب ) ت ش ا٥عز٥ة» هـ(، ٥984ؾغزي ) ت 

جقعفـا ش مداراة ا٥ــاس» و ش ا٥صؿت» و ش ا٥عز٥ة»هـ(، 578ٍشؽقال ) ت 

٥ؾر٣ام ا٥ٌصــري ) ت ي ش ا٥عػق وآٜتذار» هـ(، 281 ا٥دكقا ) ت ٍٓـ أيب

ش أدب ا٥طٌقب» هـ(، 724ٍٓـ ا٥عطار ) ت ش أدب اخلطقب »هـ(، 4ا٥ؼرن 

٥قـا٣قت ) ت ش ا٥دور وا٥ـدارات وا٥ـديرة» هـ(،  ٥4ؾرهاوي )ت ي ا٥ؼرن 

ٍٓـ ٣تقٌة، وا٥ـحاس، وا٥صقٌ، واٍــ ٙـقث، ش أدب ا٥ؽتاب »هـ(، 626

                 هــ(، ٥384ؾتــقْل ) ت ش ا٥ػـرج ٍعـد ا٥شـدة» ؾؼشـدي، و١ـٕهؿ، وا٥ؼ

٤شـػ احلـال ي وصـػ » هـ(، 597ٍٓـ اجلقزي ) ت ش أٌْار احلؿؼك »

                هــ(، ٥255ؾًجًـتاين ) ت ش ا٥ـخـؾ »هــ(، ٥764ؾصـػدي ) ت ش اخلال
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ػـا٤فل، ٥ؾش أٌْـار مؽـة» هــ(، 894ٍٓــ ا٥ٌـدري )تش ها٘ـ ا٥شـام »

ــل،  ــاس» و٥ؾألزر٣ ــمت ا٥ـ ــاين ٤ؾ ــر ي مع ــاري ) ت ش ا٥زاه ـــ إكٌ ٍٓ

َٖ ؼَ ا٥عؼَ » هـ(، 328 ٚـقق » هــ(، 211ٕيب ٌٜقدة ٍــ آثــك ) ت ش ةرَ ة وا٥

ش ا٥ــادرة تالػـقا» هــ(، 456ٍٓـ ّزم )ت ش احلممة ي ا٥ُٕػ وإٓل

  ،هــ(613ت ٍٓـ ٛـا٢ر إزدي ) ش ٍدائع ا٥ٌدائف» هـ(، ٥481ؾصايب )ت 

ع ي أٍاىل وإمفات وإٍـاىل وا٥ٌــات وإذواىل وا٥ـذوات » ٍٓــ ش آرصَّ

يقا٣قت آقا٣قـت ي مـدح  »، وشا٥شؽقى وا٥عتاب» هـ (، 616إُٕ ) ت 

هـ( و١ـٕه مــ ٤تٌـف ا٥ٌديعـة ي ٤429الها ٥ؾثعا٥ٌل )ت ش ٤ؾ ٙ، وذمف

 ٥ؾصـؼٝ ش جٌاىل إٍــاىلأكٌاىل كُ  »هـ(، 584ٍٓـ مـؼذ ) ت ش ا٥عصا» إدب، 

 .هـ (565ت  )

وا دم الساجم لطائف ػأ وأل  
(1)

ـريـ» مـفـا:  : ٕيب ّـاَؿ ش  ٤تـاب آعؿَّ

ٚـقال »٥ؾجاّظ ، ش ا٥ٖصان وا٥عرِان وا٥عؿقان واحلقٓن»  ا٥ًجًتاين،

ٍٓــ أيب ا٥ـدكقا ش مـ ٜاش ٍعد آقت» هـ( ، 275ت  ٥ؾصقؿري )ش ا٥ؾحك

                                           

ؿران ـخ : ٜـٝ ا٥عــ٥ؾشقش  41ـ  15د ــ إٙــاوزوا ٘ـا٥عؾمىل ا٥ذيـ مل يتج» (  َـظر ي 1)

 .( وما ٍعدها ٥96ؾًخاوي ) ص شالن ٍا٥تقٍقخآٜ »، واكظر: ( 6)ص
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ٕيب ا٥ؼا٘ـؿ ا٥ًـعدي )ت ش ؤهؿ وصـػاتؿا٥طقال أ٘م» هـ( ، 282)ت 

َكْؽت اِلْؿقان ي » هــ( ، ٥748ؾذهٌل )ت ش  أهؾ آئة ٢صاٜداً » هـ( ، 515

ش مــ ا٥شـعراىل ب إٟ أمفًِ َمـ كُ » هـ( ، 764ت ٥ؾصػدي )ش ُكَؽت ا٥عؿقان

ـب إٟ ١ـٕ أٍقـف »، ( هـ245 ) ت حؿد ٍـ ٌّقبٓ ًِ  شتػة إٍقـف ٢ـقؿـ ُك

ٕحـد ٍـــ ٜــٝ  شا٥ػال٤ــة وآػؾق٤ــقن » ، هــ(817ت ٥ؾػـٕوز آٍــادي ) 

ل ) ت  جْلِ  و١ٕها .هـ( ، 838ا٥دَّ

 ،وّـديثاً ، وَػًـًٕا  ،ٜؼقـدة :زيادة ٜٔ مم٥ػاتؿ ا٥ٌديعـة ي ا٥ـديـ

ػق ي ا٥شعر واحلؽـؿ، و٥ؽؾ مـفا مداْؾ وَاريخ وٜؾقم، وأ٥َّ  ، و٥غًة،و٢ؼفاً 

ــا، و ــاريخ، وإكًــاب، واجلغرا٢ق ــٗاِؿ، وا٥ت ــات، وا٥ ــرّالت، وا٥ـٌ ا٥

واحلققاكات، وإٚعؿة، وا٥زراٜة، وا٥طـب، وا٥صــاٜة، و١ـٕ ذ٥ـؽ ممـا 

٤ـؿ » وا٥تل٥قػ: ، وي ا٥ٌحث ش ما َرك إول ٥مْر» يؼقل آرىل ي ا٥ػخر: 

 ، ٢ا٥عٌارة ٤اخلقل وا٥رِاىل، وآممـ ٍقـفم  ش٥مْرَرك إول 

ـ ومـف ٌَعـًا  ، ومتقزهَرُـاالٙارة ا٥قًٕة إٟ ١ـاىل  والؼصد من ذلك :

مًتؿد مـ ديـ ٣ـقيؿ،  أكف ةً ، ْاص ا٥ؽتب ا٥ؼقؿة ٥ؾؿتلْريـ وآعاسيـ ـ 

و٢فٍؿ ٥ف مًتؼقؿ، ورِاٍل ٍذ٥قا ي ْدمة ا٥ديـ و٥غتف مـامل يٌذ٥ـف أّـٌد مــ 

ؾ وا٥ـفـار ، إمؿ إْرى ، رّالت ىقب ا٣ٕطار ، وكًخ متصـؾ ٍا٥ؾقـ
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ٍعد هذه آحصؾة ا٥ٌديعة اجلامعـة  ٢فؾ ، شاحلا٘قب»ود٣ة َعجز ٜـ مثؾفا 

ا٥ثؼا٢ة وآٚالع ٢ضاًل ٜـ ا٥عؾؿ إٟ ا٥ؼراىلة أو ّصــر  آـقٜة يذهب هبُّ 

ر ـا٥ؼراىلة  ي ا٥ؽتب إِـٌقة آٗجة ا٥تـل يضـع مم٥ػقهـا ا٥قر٣ـة ي ٜشـ

ور٣ات ٌٍقان هزيؾ
(1)

، ومتثقؾ َلٍاه ذيعتــا، ٢ضـاًل ٜــ ٜـاداٍت َٓقا٢ـؼ 

  !تـا ٜاداَـا ،وٓ ذائؼ

وكحـــ كــرى ا٥ؾفــث ْؾــػ آٗجــات، متظفــرًا ٍا٥تؼــدم  ؽـٓكؿؾــ

يظفـرون   رٜل أو ا٥ؾغـقي ــّتك ممـ حيًـٌقن ٜـٔ ا٥عؾـؿ ا٥شـ وا٥ثؼا٢ة،

أًَـتٌد٥قن  : )كؼـقلأن  ٓإ، ـ آؼدرة ، و٘ـعة الٚـالع ، وٜآقـة ا٥ثؼا٢ـة 

 ا٥ذي هق أدكك ٍا٥ذي هق ْٕ..(

ل إٟ  آٗجات ا٥تل يؽثر ٢قفا ا٥غثاىل وإن مـ أٜظؿ أٌ٘اب هذا ا٥تحقُّ

ُٗ ِفؾَ  ف، وٍديِعف، و١ريٌِف، و٥َ ٤ثرَِفِ : ةِ إمَّ  اِث فؿ ا٥ٌا٥غ ٍ ِٜ ـػِ قْ طِ ، وَـق ِِ هِ ف،   د 

ي إمؿ إْرى. ٥ِف ...، وَلُٕهزَ وهَ 
(2)

مع آٌا٥غة ٍتعظقؿ ُؼا٢ة إِـٌـل،  

                                           

هــ( : ) وا٥صـحقػة 1324ُؿ و٣ػُت ٜٔ ا٥عٌارة ا٥تا٥قة: ٣ال إٍـراهقؿ آـقيؾحل ) ت    ( 1)

                ا٥قاّدة ي ا٥ؾغة ا٥عرٍقة َؽقن َرجتفا إٟ ا٥ؾغـات ا٥غرٍقـة ي صـحقػتٞ أو ُـالث( . 

 ( .41ص ش ) ا٠٥ق وا٥غرب »

أُـر » م ي اجلامعـة إمريؽقـة ، ٍعــقان 1932يب ا٥زيات هـاضة أ٥ؼاهـا ٘ــة ٥ألد  (  2)

( ، 81ص ش ) ي أصـقل إدب» ، وهل وـؿـ ٤تاٍـف ش ا٥ثؼا٢ة ا٥عرٍقة ي ا٥عؾؿ وا٥عامل

= 
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ـرُّ ي أنَّ ا٥شَّ »   ً ا٥غـريبَّ يغـاٌ ٍاكحطـاط وٌا٥غ ٍحضارة ا٥غـريب، لَّ يُ ٣ِ ـرْ وا٥

 ش٤قن ٤ؾ ٢ريؼ ٓيعرل ما ٜـد ا٥ػريؼ أْر ٜٔ ّؼقؼتـف.... :ا٥شـر٣ل
(1)
 

ؾَّؿ ٥ف ي ا٥ثاكقة. ًَ  ٤ذا ٣ال ٤ُْرد ٜٝ، وٓ ُي

 :ا٥ـٌل  : ٢ؾحديث أما مبالغة الرشقي بالغريب

، وذراًٜا ٍِـِذراٍع، ّتـك ٥ـق »   ٍ ْٖ ًٖا ٍِش
ِٙ ـَ مـ ٤ان ٣ٌؾؽؿ،  ـَ َ٘ َـّ  ٥تتٌع

ٌْعُتؿقهؿ ََّ ٓ :  ٣ؾـا: يار٘قل اهلل، ا٥قفقَد وا٥ـصارى ! ش. دْؾقا ِحر وبٍّ

________________________________ 

= 

ــات ي ال٘ــالم » واكظــر: ــاهر حــادة ) صش آؽتٌ ــد م ــع » (، 211د. هؿ ـــ روائ م

ا٥عــرب وآًــؾؿٞ وأُرهــا ي  ٜؾــقم» (، 52مصــطػك ا٥ًــٌاٜل ) ص د.ش ّضــارَـا

 ٥عٌدا٥ؽريؿ ك٧ ..ش  ّضارة ا٥غرب

أُـر ا٥عـرب ي احلضـارة » ا٥ؽتب آػردة ّقل هذا آقوقع ٤ثٕة ِدًا ، مـفا :  فائدة:

و             (،329ٕيب زيــد ٙــؾٌل) صش َــاريخ احلضــارة ال٘ــالمقة» ٥ؾعؼــاد، وش إورٍقــة

ّٝ د. ٜٝ ًّـل اخلرٍش أورٍا ا٥عرب ي  »  مـ ٍاب ٙفد ٙاهد مـ أهؾفـا، اكظـر:و ،قٚ

                       .٣ة إٓاكقة: د. زيغريد هقكؽف٥ؾؿًتشـرش ٜٔ ا٥غرب ًطعٙؿس ا٥عرب َ»

و٥ؾعالمة : هؿـقد ٙـا٤ر ٤ـالم  ( . 1169ـ  4/1168ٓحؿد ٤رد ٜٝ )ش آذ٤رات»    ( 1)

ـ  122/ 1)  شجفـرة مؼآَـف »رائع ٜـ ٌ٘ب آكٌفار ٍؽتب آًتشــر٣ٞ، اكظـره ي 

124. ) 
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ـْ » ٣ال:  ! ش٢َؿ
(1)
   

وٕمر آْر: الزيؿة ا٥ـػًـقة ٜــد آًـؾؿٞ: ٢ـنن لـا أُـرًا ي ٙـتك  

 .، وآغؾقب مق٥ع أٍدًا ٍا٣ٓتداىل ٍا٥غا٥بآجآت: ا٥عؾؿقة وا٥عؿؾقة
(2)

  

) ومــ ٍـالىل إمـؿ ا٥ضـعقػة :  ٣ال ا٥عالمة: هؿـقد ٙـا٤ر 

ٍـػًفا أن اكٌعاُفا إٟ ا٥تؼؾقد ـ َؼؾقـد ا٥ؼـقي ـ أٙـد مــ اكٌعاُفـا ٥تجديـد 

َاريفا ٍلٌ٘اب ا٥ؼقة ا٥تل َد٢ع ي أٜصا ا ٜـػقان احلقاة: وا٥ضعػ جيعؾ 

ها٤اة ا٥ؼقي أصاًل ي ٤ؾ أٜم٥ف ...(.
(3) 

ـ هــ ( : ) ومـ1324) ت  ٣ال إديب : إٍراهقؿ آـقيؾحل 

                                           

( ، 7321( ، و )3456، ّديث ر٣ـؿ )ش صحقحف» متػؼ ٜؾقف، أْرِف : ا٥ٌخاري ي   (  1)

 ( .2669ـ وا٥ؾػظ ٥ف ـ ، ّديث ر٣ؿ )ش صحقحف» ومًؾؿ ي 

             أ. د. كـاس ا٥عؼـؾ  شا٥تؼؾقد وا٥تٌعقة وأُرها ي ٤قان إمـة ال٘ـالمقة » واكظر: 

            و (، 197ـ  192د. كاس اجلـديع ) ص ش ا٥تؼؾقد ي ٍاب ا٥عؼائد وأّؽامف» فؿ ( ، م )

 ، (171ـ  81د. جقؾ ا٥ؾقحيؼ ) صش ا٥تشٌف آـفل ٜـف ي ا٥ػؼف ال٘المل »

ٍٓــ َقؿقـة             شا٣تضاىل ا٥صـراط آًـتؼقؿ »( ، 511/ 2)  شمؼدمة اٍـ ْؾدون »يـظر:   (  2)

الزيؿة ا٥ـػًقة ٜــد » ( ،  148/ ٥1ؾخضـر ًّٞ )  شر٘ائؾ الصالح »،  (81/ 1)

 .  د. ٌٜداهلل اخلاٚر ش آًؾؿٞ

  ( .41/ ٥2ؾرا٢عل )  شمـ وّل ا٥ؼؾؿ »( ، واكظر: 66ـ  65/ 1)  شجفرة مؼآَف »  (  3)



 
 
 
 
 

  

 

 مـــنـــهـــج الــدمـــيــــري   42

ٜجقب ما ورد ي ا٥تؼؾقد إٜؿك أكــا ٓ كـتٌـف إٟ ها٘ــ صــائعـا وجقـؾ 

ا٘تعملا إٓ ٍعد أن يلْذها إِـٌل ٜـا، ٢قدٜقكا َؼؾقـده إيـاه إٟ ا٥رِـقع 

إ٥قفا، ٢صـركا ٓ تدي إٟ ما ٜــدكا إٓ ٍعـد أن يـتؼـؾ إٟ ا٥غـريب: ٥ـؽـقن 

 وراىله ّتك ٢قم يعٗل ٍتؼدمـا ٜؾقف ٢قف...(.
(1) 

ٜــ َاريــا : ) إكـف أْصـب   ٣ال ا٥عالمة ٜـٝ ا٥طـطـاوي 

َاريخ ي ا٥دكقا، وأّػؾف ٍا٥عظمىل، و٥ؽـ ٜقٌــا أكــا ٓ كعـرل َاريــا، وٓ 

كؼدر ٜظمىلكا : وكتًاٍؼ إٟ ا٣تـاىل ا٥زِاج مـ ٜـد ١ٕكـا، وكزهـد ٍإٓـاس 

   ا٥ذي َػقض ٍف ْزائــا.                                       

ر  ِقاهر٤ؿ (. ُّ ٢قا أيا ا٥شٌاب، ٓيدٜؽؿ زِاج ٤ٕ١ؿ، ٜـ 
 

(2)
    

٢ؽم ٣ال ا٥زيات ي ٌٜارة ٍؾقغة  وأما مغاالة الغريب باكحطاط الشـرقي

مقِزة : )٢ؽقػ ُيرِك مـ هـمٓىل وأو٥ئـؽ ال٣ـرار ٍػضـؾ ا٥عـرب ٜـٔ 

 رة، وي ا٥ـػقس مــ ١ؾٌـة ا٥ػـاَحا٥ثؼا٢ة، وآٜٗال ٍجؿقؾفؿ ٜٔ احلضا

َر، ومـ ٜظؿة احلا٤ؿ ّؼـد، ومــ ديــ آجاهـد إّــة، ومــ ٘ـؾطان و

ا٥دْقؾ كػقر (.
(3)
   

                                           

  ( .41/ ٥2ؾرا٢عل )  شمـ وّل ا٥ؼؾؿ »، واكظر: (66صش ) ا٠٥ق وا٥غرب»  (  1)

 ( .216/ 2ش ) ذ٤ريات ا٥طـطاوي(   » 2)

 ( . ٥82ؾزيات ) ص ش ي أصقل إدب»   (  3)
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ومع  متقز ا٥ٗاث ال٘المل، وَلُٕه ي احلضـارات إْـرى: ومـع 

َعاٌ و١رور ال٢ركجقٞ
(1)

  فؿ ـوإكؽارهؿ ا٥تلُر وآ٘تػادة و٣قـام ّضارَـ

كج آـصـػٞ أدر٤ـقا ـ ٘اٍؼًا ـ مـ ّضارة آًؾؿٞ:   كجد ٜددًا مـ ال٢ـر

               : هذه احلؼقؼة، وا٢ٜٗـقا  ـا ،  ٣ـال ا٥عالمـة ٌٜدا٥ًـالم هـارون 

٢ــاٜٗل ا٥عؾــمىل إورٍقــقن ٍؼقؿــة ا٥ــٗاث ا٥عــريب، وا٘ــتق٥ت ٜؾــقفؿ  »

ا٥دهشة إزاىل ٛفقرهؿ ٜٔ ما صـع أ٘ال٢ـا ي وتؾػ زوايا ا٥عؾؿ وآعر٢ـة، 

و١ــل ي ا٥ؽؿقـة ، وٓ َـزال آُـار هـمٓىل ٢ا٥ٗاث ا٥عريب ١ـل ي ا٥ؽقػقة، 

إ٘الل ي ا٥تشـريع ، وا٥عؾقم ا٥ػؾًـػقة، وا٥رياوـقة، وا٥ػـقـة، و١ٕهـا 

معدودًة ي ٣ؿة الكتاج ا٥ػؽري ا٥عـآل، وٓ َـزال ا٥ـظريـات ا٥ػؾًـػقة
(2)
 

وآِتمٜقة ٥عؾـمىل ا٥عـرب و٢ال٘ـػتفؿ أصـاًل وِـذرًا مــ ِـذور ٜؾـؿ 

ش.سة آِتمع وا٥ػؾًػة آعا
(3)

  

ر ـ٥ؼد اوطؾع إدب ا٥عريب ٍتغقٕ ذوق إورٍقـٞ ي ٢ـٗة ا٥عصـ» 

                                           

 (.231ـ  229) ص ٓحؿقد ٙا٤ر شأٍاٚقؾ وأ٘مر »اكظر:   (  1)

 (.341/ 1ش ) ذ٤رياَف»  :٢ائدة : اكظر ىرٍة ا٥طـطاوي ي درا٘ة ا٥ػؾًػة  (  2)

ٜؾـقم ا٥عـرب وآًـؾؿٞ » واكظـر: (، ٥29عٌدا٥ًـالم هـارون ) صش ٣طقل أدٍقة»  (  3)

(، ومــا ٘ــٌؼ ي 355ـ  346ر ) ص ـ٥عٌــدا٥ؽريؿ كصــش  وأُرهــا ي ّضــارة ا٥غــرب

  ( مـ هذا ا٥ٌحث. 41)ص
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ا٥ق٘قط، ٤م اوطؾعت ا٥عؾـقم ا٥عرٍقـة ٍتغقـٕ ٜؼؾقـتفؿ، ويتػـؼ ممرْـق 

ل ي ـإدب إوريب ٜامة ٜٔ ا٥تلُٕ احلا٤ؿ ا٥ذي أّدُـف إدب إكد٥ًـ

وريب مــ َطقر ا٥ؼصة إورٍقة ي ا٥ع٧ ا٥ق٘قط: ٢ؾـؿ يعـرل ا٥غـرب إ

ــا٥عرب إٓ ا٥ؼصــص اخلرا٢قــة، وآالّــؿ  ٢ـــقن أداب ٣ٌــؾ اّتؽا٤ــف ٍ

 ش.احلم٘قة...
(1)
 

: ) إن  هـــ( ٣1385ــال ا٥ٌشــٕ الٍراهقؿــل اجلزائــري ) ت 

٤ثًٕا مـ ا٥عؾقم ا٥تل ٍـقت ٜؾقفا احلضارة ا٥غرٍقة مل َصـؾفا إٓ ٜــ ٚريـؼ 

ـصػٞ مـفؿ ٥قع٢ٗقن ٥ؾغـة ا٥ؾغة ا٥عرٍقة ٍنجاع ا٥ٌاّثٞ مـا ومـفؿ، وإن آ

فـا مــ ا٥تؿجقـد  ا٥عرٍقة  ـذا ا٥ػضـؾ ٜـٔ ا٥عؾـؿ وآدكقـة، ويق٢ق ـا ّؼَّ

ويع٢ٗقن ٥عؾمىل ال٘الم ٍل ؿ أ٘اَذتؿ ي هذه ا٥عؾقم، ٜــفؿ  وآّٗام،

أْذوها ، وٜـ ٥غتفؿ َرجقها، وإ ؿ ٥قحؿدون ٥ؾدهر أن هقل لـؿ نـاورة 

ٙمل أ٢ريؼقا، وُغقر ا٥شام : ّتـك أْـذوا آًؾؿٞ ٍإكد٥س، وصؼؾقة، و

                                           

( ،  297د. إيـمن ٘ـؼقق ) صش ّر٤ة ا٥ٗجة مـ ا٥ؾغات ا٣٠٥قة إٟ ا٥ؾغـة ا٥الَقـقـة»   ( 1)

أُـر إدب إوريب » ( ، و٥77ًعقد ٜاٙقر ) صش آدكقة ال٘المقة» و٣د أّا٥ت إٟ: 

ٍحـقث ي َـاريخ » ( ، و ٥71ؾشـقٍار ) صش ٜٔ ا٥ؼصة ا٥ػركًقة ي ا٥ع٧ ا٥ق٘قط

 ( .٥319ؾًقد ٌٜدا٥عزيز ) صش وّضارة ال٘الم
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ٜـفؿ ما أْـذوا، وا٣تًٌـقا ٜــفؿ مـا ا٣تًٌـقا، وٓ زال هـمٓىل آـصـػقن 

يذ٤رون ٢ضؾ معاهد إكد٥س ا٥عرٍقة، و معاهـد ٙـمل أ٢ريؼقـا، ومعاهـد 

ا٥شام ٜٔ احلضارة ا٥ؼائؿة، وٓ يزا٥قن يـتفجقن ٍعـض آــاهج ا٥درا٘ـقة 

أن، وٓيزا٥ـقن يـردون ٤ـؾ ٙـ، إٟ أصـؾف،  إكد٥ًقة ي معاهـدهؿ إٟ

 ويع٢ٗقن ٥ؽؾ ٢اوؾ ٍػضؾف (.
(1)
  

: ) و٣د ٤ان اّتؽار آدكقة ٕمؿ ْاصـة َؼؾقـدًا ٙـائعًا  ٣ال و

متعاصقًا ٜـ ا٥تؿحقص وا٥ـؼد، ومـ هذا ا٥ٌاب اّتؽار ا٥غـرٍقٞ ٥ؾؿدكقـة 

ا٥تـل  ا٥ؼائؿة ا٥ققم، وما هل ي احلؼقؼة إٓ ٜصـارات احلضـارات ا٥ؼديؿـة

ورُفا ا٥غرٍققن ٜؿـ َؼدمفؿ، و٣امقا ٜؾقفا ٍا٥تزيٞ وا٥تحًٞ وا٥تؾـقيـ، 

وٌٚعقهـا ٍــا٥طقاٍع ا٥تـل ا٣تضــاها ا٥ق٣ــت، واكتحؾقهـا ٕكػًــفؿ أصــاًل 

و٢رًٜا، وٓ َزال ا٥تـؼقٌات ٜـ وؾػات احلضارات ا٥ؼديؿة َؽشػ ٤ؾ يقم 

ٜـ ِديد يػضح همٓىل آحتؽريـ، ويؼؾؾ مـ ١رورهؿ (.
 (2)
  

                                           

                      ٕحـد ٙـا٤ر  شَؼريـر ٜــ ٙـمون ا٥تعؾـقؿ وا٥ؼضـاىل »( . واكظر: 377/ 1)  شآُاره (   »1)

 ( .42ـ  41ص )

 ( . 374/ 1)  شآُاره (   »2)
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٣ٌـؾ أ٤ثـر مــ   ذا ، و٣د أٙار ا٥د٤تقر: هؿد هؿد ًّـٞه

٘تٞ ٘ـة إٟ أن آكؽٌاب آشاهد مظفر مـ مظاهر آ٘تقالىل ا٥غـريب ٜـٔ 

ا٥ثؼا٢ة وَغؾغؾفا ي صػقل آًؾؿٞ: ٥قحدث ا٥تغقٕ مـ ا٥داْؾ ي ٣ق٥ٌـة 

ال٘الم و٢ؼ إهدال وا٥ر١ٌات ا٥غرٍقة.
(1)
   

ؼػـقن آًـتغرٍقن : ا٥تجديـد ي ا٥ثؼا٢ـة   وأ٘قأ ما يدٜقف أو٥ئؽ آث

و٥قتفؿ ٜر٢قا ا٥ثؼا٢ة: ٥قجددوها، مع أن ىديدهؿ يؼقم ٜٔ أمريـ:  ) هـدم 

شاجلديـد» ، وٍـاىل مـا يتقهقكـف مــ ش ا٥ؼديؿ» 
(2)
وهـؿ ماوـقن ي الـدم،  

ٓيروقفؿ إٓ أن يلَقا ٜٔ ٍـقاكـا مـ ا٥ؼقاٜد ٍم يتضؿـف مـ ديـ، وَؼا٥قـد، 

داب: و٥ؽـفؿ ٘قل يعجزون ٜـ ا٥ٌـاىل، ٘قفدمقن نتؿعــا ُـؿ و٢ـقن، وآ

 ي٤ٗقكف و٘ط أكؼاض كظامف ا٥ؼديؿ ٢قى، ٓ٘ؽـ ٢قف وٓ ٣رار. 

وٍقادر هذه ا٥ػقى وأٜراوفا ٛـاهرة ٥ؽـؾ ذي ٜقــٞ: ذ٥ـؽ ٕن 

ٌَُـك ي يقم و٥قؾة، و٥ؽـفا ٌَـك ي مئات ا٥ًــٞ، وٌَٓــك ي  آجتؿعات ٓ

ـرة أو ٣ا ـدة أٙـد ا٥تعؼقـد ، صحٍػ مـشَّ ٜات مغؾَّؼـة، و٥ؽـفـا ٜؿؾقـة معؼَّ

                                           

 ( .219،  2/217هؿد هؿد ًّٞ )  د.ش آىاهات ا٥قٚـقة ي إدب آعاس»  (  1)

 . ٥ؾرا٢عل شتت راية ا٥ؼرآن »، و (689/ 2ش ) مؼآت ا٥طـاّل» واكظر :  (  2)
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َتػاٜؾ ٢قفا ٣قى آجتؿع ٤ؾف، ويًتؿر هذا ا٥تػاٜؾ أِقـآً َـتؿخض ٜــ 

هذه ا٥ؼقاٜد وهذه إٙؽال، ٍم َتضؿـف مـ ا٥تؼا٥قد، وا٥ؼقاكٞ، وأ٘ـا٥قب 

ا٥ذوق وا٥تػؽٕ (.
(1)
 

ر ا٥ٌشٕ الٍراهقؿل  دب ا٥تجديـد ي إ مـ ٛـاهرة  و٣د ّذَّ

مــ إهـدال اخلػقـة ذ٤ـر أنَّ ِٕؾ ا٥تجديد، وإكم ا٥عـايـة ٍاحلؼـائؼ... و

 وهدم ٣قاٜده.، وتطقؿ ْصائصف  ،إ٢ًاد إدب ومتققعف :٥ال٘تعمر
(2)
 

أن ا٥ـٗاث  ومن الػـروق بـث اؼافـة ادسـؾؿث و الثؼافـات الخـرى

ا٥عـرب  ال٘المل امتاز ٍاحلػظ وا٥ضٌط والَؼان ، ٣ال ا٥را٢عل : ) َـاريخ

امتاز ًٍعة مادة آحػقظ وَـقٜفا، وٍإ٘ـٌاب ا٥ديـقـة ا٥تـل ٍعثـتفؿ ٜـٔ 

 احلػظ ، مما أوملكا إ٥قف ي هؾف .

                                           

هــ  1387إوٟ ٘ــة  هؿـد هؿـد ًّـٞ ـ ط. د.ش  ّصقكـا مفددة مــ ا٥ـداْؾ»   (  1)

  شر٘ا٥ة ي ا٥طريؼ إٟ ُؼا٢تــا »ٓحؿقد ٙا٤ر ي ٤تاٍقف: (، واكظر ٤المًا رائعًا  111ص)

ا٥ـٗاث »  :٥ـاس ا٥ديـ إ٘د ي ٍحثفو (.23ـ  22)  شآتـٌل »( ، و 159ـ 154) ص

، 187)صش وإدب غةـؼقؼات ي ا٥ؾــتـ» ره ي ٤تاٍـف ـو٣ـد كشـ ،شوآجتؿع اجلديد

191 ) . 

 ( .213/ 5)  شآُار الٍراهقؿل » يـظر:   ( 2)
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ومـ ا٥ؼقاٜد آطردة ا٥تل ٌَقـاها مـ ا٥ٌحث ي ا٥تاريخ ا٥عـريب: أن 

٤ؾ ٙ، ٥ؾعرب إذا َعؾؼ ٍف ٌ٘ب مـ ا٥ديـ ِاىلوا ٢قـف ٍـآعجزات ا٥تـل 

وجيعؾق ا مـ أكػًفؿ ٌٚؼة ا٥تـاريخ وّـدها، ومل  يٌزون ٢قفا إمؿ ٤ا٢ة،

كر هذه ا٥ؼاٜدة ختؾػت ي أمر مـ أمقرهؿ، وهل ٍعض ما ْـص ٍـف هـذا 

 ا٥ديـ احلـقػ ا٥ذي وِد ا٥عامل ي ٤تاٍف ا٥ؽريؿ معجزَف اخلا٥دة (.
(1)

  

ىأماىبطد
٢نكف ٓ ١ـك ٥ؾؿًؾؿ ٜـ َراُف ، ٢ؽم أكف ٓ اكػؽاك ٍٞ آًؾؿ وديـف، 

ًا ٓ اكػؽـاك ٍقــف وٍـٞ ٜؾـقم ديــف، و٥غتـف ، وَاريـف، وآداٍـف، ٢نكف أيض

وحؾتف، وآفتؿـٞ  وّضارة أمتف .... و٤ؾفا َراث ٜظقؿ: ٥عظؿة ا٥ديـ ،

 . ، وَاريف، و٘ائر ٜؾقمفٍؾغتف وآداٍف

ٜــ أّـد ا٥غـرٍقٞ ٤ؾؿـة  و٣د كؼؾ ا٥عالمة : هؿقد ٙا٤ر 

وديــ ا٥شـعب: مظفـران ِقدة، وأيده ٜؾقفا، ٣ال: ) إن ُؼا٢ـة ا٥شـعب، 

٥ش، واّد : وإن ا٥ثؼا٢ة ي ِقهرها ىًقد ٥ديـ ا٥شعب(.
(2)
 

                                           

 ( . 1/313هـ  ــ ) 1329إوٟ ، ٘ـة  ٥ؾرا٢عل ــ ط.ش َاريخ آداب ا٥عرب»   (  1)

، 497) ص شأٍاٚقـؾ وأ٘ـمر »( ، واكظر 1183/ 2)  شجفرة مؼآت هؿقد ٙا٤ر »  (  2)

511 ،514 ،518 . ) 

= 
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ي ْطاب   هـ( ٣1385ال ا٥ٌشٕ الٍراهقؿل اجلزائري ) ت 

ا:  ارىاٌ ٜؿقؼ ي ُؼا٢تف وإدرا٤ف وٍقاكف، ومما ٣ال : ) يؼقل آًـتعؿرون ٜـَـّ

خلقـال، وكعتؿـد ٜـٔ إكـا ْقا٥ققن، وإكـا ــ ّٞ كعتز ٍل٘ال٢ـا ــ كعقش ي ا

آا ، وكتَّؽُؾ ٜٔ آقَك، يؼق٥قن هذا ٜـَّا ي معرض آ٘تفزاىل ٍــا، أو ي 

رًا !   معرض ا٥ـصح ٥ـا، وأكا ٓ أدري متك ٤ان إٍؾقس ُمذ٤ 

ما يرمقن إ٥قف أ ؿ يريدون أن كـًك ماوقـا، ٢ـعقش ٍال ماٍض، ّتـك 

   جد ماوقًا كٌـل ٜؾقف ّاضكاإذا ا٘تقؼظـا مـ كقمـا أو مـ َـقيؿفؿ ٥ـا: مل ك

 وهق ٤ؾُّ ما يرمقن إ٥قف. و٘ؾقهؿ... 

 هؾ كًقا ماوَقفؿ!

إ ؿ يٌـقن ّاضهؿ ٜٔ ماوقفؿ، إ ؿ يعتزون ٍآٍائفؿ وأِدادهؿ،  

إ ؿ يؾدون ٜظمىلهؿ ي ا٥ػؽـر ، وإدب، وا٥ػؾًـػة، واحلـرب، وا٥ػــ: 

َح، وهـذه متـاُقؾفؿ إ ؿ ٓيـًقن اجلـدي ذا إُر، ٢ضاًل ٜــ ا٥ؼائـد ا٥ػـا

________________________________ 

= 

، و٥قًـت آراىل مم مرتبطة بعؼائـدهاواكظر دم بقان أن ادذاهب الدبقة عـد مجقع ال         

دة .  اب ) ص  شآذاهب إدٍقة ا٥غرٍقة رؤية ٢ؽرية و٢ـقة »أدٍقة نرَّ  271د. و٥قد ا٥ؼصَّ

 وما ٍعدها ( .
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ـاذ، وآٌؽـل َشفد، وهذه متاّػفؿ َردد ا٥شفادة ..... إٟ آْر ٤المف إ َّْ

 .)(1) 

٢صؾ أمتـا ٜـ ماوقفا، ٜؿؾفؿ ا٥دؤوب ي ٜـ  وإكف ٥قتؽؾؿ 

 ومؾئفا ٍتاريفؿ آفٞ، ٤ؾ ذ٥ؽ ٤ان ٍليديؿ وأ٥ًـتفؿ إٜجؿقة .

ا أن ٢جعؾـقا ، وأمـ (هـ1371)٤اكت َؾؽ ا٥ؽؾؿة ي مـتصػ ٜام 

لؿ و٤الىل، مــ ٍــل ِؾـدَـا، يتؽؾؿـقن ٍل٥ًــتـا، ويٌقــقن ٚعــًا وهـدمًا 

وَغريًٌا ٍم ٓ يًتطقعف ا٥غريب كػًف، و٣د يًتحل مـف، أو يتعاٟ ٜٔ مغا٥طـة 

ٍعض احلؼائؼ، ٢جاىل ا٥ق٤قؾ وأَك ٍـم مل يـلت ٍـف إوائـؾ، ٢ـامتألت  ـؿ 

صحػ ا٥ٌالد ال٘المقة، و٣ـقاتا 
(2)

ديـ اهلل ١ا٥ب مـصقر، وٓ حيقؼ ... و

آؽر ا٥ً، إٓ ٍلهؾف، ويشك آًؾؿ ٜٔ كػًف إن مل جياهد آــا٢ؼٞ ٍؾًـاكف 

 وٍقاكف، ويغؾظ ٜؾقفؿ ـ ٤م أمر اهلل َعاٟ ي آيتٞ مـ ٤تاٍف ـ . 

                                           

 ( . 472ـ  2/467)  شآُاره (   »1)

آكحـرال » د. كـاس احلـقــل، و ش ا٥تطرل آًؽقت ٜــف» (   اكظر كمذج مـ ذ٥ؽ ي : 2)

دار إكـد٥س  ط. ــ( نؾـدات 3د. ٘ـعقد ا٥غامـدي )ش ب احلداُة و٢ؽرها ا٥عؼدي ي أد

 ( . 156ٓحؿقد ٙا٤ر )ص شر٘ا٥ة ي ا٥طريؼ إٟ ُؼا٢تـا »: ، واكظراخلياىل ـ 
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: هـل ةٍ َغـ٥ُ  ؾ  ، و٤ُ أمةٍ  ٤ؾ   : ) ُؼا٢ةُ  ٣ال ا٥عالمة : هؿقد ٙا٤ر 

صقل و٢روع، ٤ؾُّفـا مغؿـقس ي أمـ  شٗكٍ ، ٍؼدر مُ ٍـائفا آثؼػٞأ ّصقؾةُ 

ك ٜـد ا٥ـشلة: ٢فق ٥ذ٥ؽ صاّب ا٥ًؾطان آطؾـؼ اخلػـل ٜـٔ  ا٥ديـ آتؾؼَّ

 ا٥ؾغة ؤٜ ا٥ــػس وٜـٔ ا٥عؼـؾ جقعـًا، ٘ـؾطان ٓيـؽـره إٓ مــ ٓيٌـاٌ

ر يػٍا٥ت ، ٜــ كػًـف آـاٍع إَُول ا٥تل ىعؾ الكًان كاٚؼًا وٜا٣اًل ومٌقـاً  ؽُّ

 ومًتٌقـًا ٜـ ١ٕه.

َب وَشـّتت  ٢ثؼا٢ُة ٤ؾ  أّمٍة ِمراىلٌة ِامعٌة ي ّق زها آحدود ٤ؾَّ ما َشعَّ

وٌَاٜد مـ ُؼا٢ة ٤ؾ  ٢رد مــ أٍـائفـا ٜـٔ اْـتالل مؼـاديرهؿ ومشـار ؿ 

 ومذاهٌفؿ ومداْؾفؿ ووارِفؿ ي احلقاة.

 أ٘ـؾػت ـ ـ ٤مش ا٥ديـ» و ش ا٥ؾغة» و : شا٥ؾغة» وِقهر هذه آرآة هق 

 متداْالن َداْاًل ١ٕ ٣اٍؾ ٥ؾػصؾ ا٥ٌتََّة.

ش ُؼا٢ـة» ٢ٌاٌٚؾ ٤ؾَّ ا٥ٌطالن أن يؽقن ي هذه ا٥دكقا ٜٔ ما هل ٜؾقـف، 

، أي ُؼا٢ٌة واّدٌة يشٗك ٢قفا ا٥ٌشــر جقعـًا، شُؼا٢ة ٜآقة» يؿؽـ أن َؽقن 

ويؿتزِقن ٜٔ اْتالل ٥غاتؿ وِمَؾؾفؿ وكَِحؾفـؿ وأِـا٘ـفؿ وأوٚـا ؿ. 

، وإكم ُيراد ٍشققع هذه آؼق٥ة ٍٞ ا٥ـاس وإمـؿ : هـدٌل  ٌٕ ََد٥ِقٌس ٤ٌ ٢فذا 

آُْر يتعّؾؼ ٍػرض ٘ـقطرة أّمـٍة ١ا٥ٌـة ٜـٔ أمـؿ مغؾقٍـة، ٥تٌؼـك ٌَعـًا لـا. 
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، و٥ؽـؾ ُؼا٢ـة شآؾـؾ »ز ، ومتؿقـزة ٍتؿقُّـشآِؾـؾ »٢ا٥ثؼا٢ات متعددة ٍتعدد 

ا٥ـذي َـديـ ٍـف ش ا٥ديـ»ٌع مـ أ٘ؾقب ي ا٥تػؽٕ وا٥ـظر وآ٘تدٓل ُمـتَّزَ 

 ٓها٥ة.

٢ا٥ثؼا٢ات آتٌايـة َتحاور، وَتــاٛر ، وَتــا٣ش : و٥ؽــ ٓ َتـداْؾ 

َداْاًل ُيػضـل إٟ آمتزاج ا٥ٌتََّة، وٓيلْذ ٍعضفا ٜـ ٍعض ٙقئًا، إٓ ٍعد 

ــنن ا٘ــتجاب  ــِف ٜــٔ أ٘ــؾق ا ي ا٥تػؽــٕ وا٥ـظــر وآ٘ــتدٓل، ٢ ٜرِو

دَّ  َٜ ُف و َْ َْـُف ٥أل٘ؾقب أَْذ ٥َْتُف وْؾََّصـْتُف مــ ا٥شـقائب، وإن ا٘تعصــك كٌَذ

ْتُف. وهذا ٍاب وا٘ع ِدًا، ٥قس هذا مؽان ٍقاكـف، و٥ؽــل ٓ أ٢ار٣ـف  َّ َّٚر وا

ك  لشئ مفم جداً  ك حت ى أأكب ف                     ، هـق أْن َػصـؾ ٢ْصـاًل ّا٘ـًم ٍـٞ مـا ُيًـؿَّ

٥عؾـقم ا٥ٌحتـة ـــــ أٜــل: اش ٜؾمً » وٍٞ ما يًّؿك ش ُؼا٢ة »
(1)
: ٕن ٥ؽـؾ  

مـفم ٌٚقعًة مٌايـًة ٥مْر، ٢ا٥ثؼا٢ة مؼصـقرٌة ٜـٔ أمـٍة واّـدٍة َـديـ ٍـديـ 

واّد: وا٥عؾؿ ُمشاٌع ٍٞ ْؾؼ اهلل جقعًا، يش٤ٗقن ٢قف اٙٗا٤ًا واّـدًا مفـم 

 اْتؾػت آؾؾ وا٥عؼائد ( .
(2) 

                                           

 ( .155/ ٥3ؾرا٢عل )  شمـ وّل ا٥ؼؾؿ »يـظر:   (  1)

 (.31ص ) أيضاً (، واكظر 75ـ 74ٓحؿقد ٙا٤ر ) ص شر٘ا٥ة ي ا٥طريؼ إٟ ُؼا٢تـا »  (  2)
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 ا٥ؽتب ا٥غرٍقة ٣ؾُت: وا٥ـاٛر ي ّقاَـا ا٥ققم، جيد آكؽٌاب ا٥تام ٜٔ

 إدٍقة وا٥تاريقة، ٍؾ وا٥عؼدية وا٥ػؾًػقة، هذا ي ِاكب ا٥ؼراىل. 

: ٢لصـٌح ش ا٥ؾعـب» و ش ا٥ؾفـق» وأما ي ِاكب ا٥غا٥ٌقـة ا٥تـل َتـاٍع 

أمـرًا  :اهتممفؿ ٍػرق ا٥غرب ا٥ؽروية، ومًؾًـالتؿ، وٍـرانفؿ احلقاريـة 

 يـذر ٍخطر.

ؼقل آًـؾؿٞ، وَػريغفـا ٜ هؿوهذا ١اية مطؿع ا٥ؽػار ي ا٘تحقاذ 

مـ ُقاٍتفا، وَاريفا، وٜظمئفا، ومؾئفا  ذه ا٥تػاهـات آخا٥ػـة ٥ـديــا ي 

نٟ اهلل آشـتؽك وهـق ًّـٌـا ٢ـ٤ثٕ مـفا، وآـا٢قة ٥ؼقؿـا و٥غتـا وُؼا٢تــا ، 

 وكعؿ ا٥ق٤قؾ. 

: ) أي اكػؽـاك ٍـٞ آـرىل  ٣ال ا٥عالمة: ٌٜدا٥ًالم هـارون 

رىل ووٚـف: يؾؼ مـف أمرًا َتجاذٍف أٚرال ا٥ضقاع و٢ؼدان وَراُف، أو ٍٞ آ

ا٥ـػس: ووقاُع ا٥ـػس مدٜاة إٟ ا٥تػؽؽ وا٥تخؾخؾ، وا٥شـعقر ٍـا٥ٌمس 

 وآذ٥ة ا٥ؾتٞ َٓطقب معفم احلقاة.

وإذا ذهٌت ي آؼاٍؾة ٍٞ ِقؾـا ا٥ذي كشلكا ٢قـف، وٍـٞ هـذا اجلقـؾ 

ٙـعقركا ٍؽقاكــا ا٥عزيـز  ا٥ذي يعقشف أٍـاؤكا: وِدكا ا٥ػـرق ٙا٘ـعًا ٍـٞ

ا٥قُقؼ، و٤قان ٍعض أٍـائــا ا٥ـذيـ اكػصـؾقا ٜــ آتعـة ٍـا٥ٗاث ا٥عـريب 
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متؿث الً ي ضوٍف آختؾػة (.
(1) 

م (، 1987٘ـة َؼريًٌا(، ) كشـر ٍتـاريخ  ٣27ؾت: ٤المف هذا ٣ٌؾ )

 ٤61الم كحـق هـذا ٣ٌـؾ )  و٥ؾعالمة ا٥شقخ: هؿد اخلي ًّٞ 

   ٘ـة( ٣81ٌؾ )  ع، ٤الم رائؿد ٌٜداهلل  ٜـان ٘ـة (، و٥ألديب: ه

   .، و١ٕهؿوٍعدهؿ ٥إلٍراهقؿل اجلزائري، وٓحؿقد ٙا٤ر

: إذا ٤اكــت وأٜظــؿ مثــقٍتفؿ  ،رّــؿ اهلل أو٥ئــؽ إٜــالم ا٥ؽٌــار

و٣ػتفؿ  ذه ا٥ؼقة، ووصػفؿ ٥ؾٌـدايات  ـذه ا٥شــاٜة، ٢ؽقـػ ٥ـق رأوا 

، وا٥صدول ٜـ ا٥ٗاث، ٍـؾ وما ٢قف مـ ا٥تفاَػ ا٥عجقب   ! زماكـا هذا

ودٜقة ا٥عامة إٟ ا٥ـفؾ مـ ٤تب ا٥ػؾًػة إورٍقة ، وا٥روايات إِـٌقـة، 

  كًلل اهلل ا٥عػق وا٥عا٢قة، وا٥ًالمة ي ا٥ديـ وا٥ـدكقا  وآذ٤رات ا٥ػار١ة

 وأْرة ـ .    

٣ال إ٘تاذ: كاس ا٥ـديـ إ٘ـد : ) إن َـراث إمـة هـق روّفـا ، 

فا: وإمة ا٥تل َتخٔ ٜـ َراُفـا متقـُت روّفـا، وتـدم ومؼقماتا، وَاري

                                           

 شمــ وّـل ا٥ؼؾـؿ »، واكظر: ( ٥79ؾعالمة : ٌٜدا٥ًالم هارون ) صش ٣طقل أدٍقة»   (  1)

 .   (394ـ  393/ ٥3ؾرا٢عل ) 
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 مؼقماتا، وَعقش ٍال َاريخ.

وإمؿ ٤ؾفا مفم َؽـ ٢ؾًػتفا آِتمٜقة وا٣ٓتصادية، ترص أٙد 

ِره، وٍث ـف ي كػـقس ـاحلرص ٜٔ َراُفا، وٌَذل ِفقدًا ٤ٌٕة لّقائف وكشـ

فا ًِ َراًُا ىؿع أِزاىَله ىؿقعـًا،  أٍـائفا: ٍؾ إن ٍعض إمؿ احلديثة َػتعؾ ٥ـػ

 وَـػخ ٢قف كػخًا: ٥تتؿ ٥ف صقرة َػ، إ٥قفا إمة، وَـطؾؼ مـفا.

٢ؾقس صحقحًا أن إْذ ٍلٌ٘اب احلضارة يًتؾزم هدم ا٥ٗاث، و٣د 

ٌَت  ٓ أروًا ٣طَع، وٓ  اكخدٜت ٍعض إمؿ  ذه ا٥دٜقى، ٢لصٌحت ٤آُـْ

 ٛفرًا أٍؼك  

مَ  ََؼدُّ إمِة ــ ّٞ ٌَدأ احلقاة َـًـاُب ٢قفـا ـــ إكـم  وإكم ا٥صحقح أنَّ 

يؽقن مـ داْؾ كػًفا، ويـطؾؼ مـ َراُفا (.
 (1)
  

ٜـ امؽاكقة كؼؾ ُؼا٢ة ا٥غرب ٤ؾ فـا مـادام أكــا  ا٥ـاسويتًاىلل ٍعض 

كؼؾـا مــفؿ ا٥صــاٜة ! ٤لكـف يـرى ا٥ـتالزم ٍقــفم ، ومـا ٜؾـؿ أن ُؼـا٢تفؿ 

معا٤ًـة  هـؿ: ٕ ـا ٣ائؿـة ٜـٔوٜاداتؿ َضايؼ مـفـا مثؼػـقهؿ وٜؼالؤ

ا٥ػطرة.
(2)
٢ـإوٟ مــ  شا٥عؾـقم ا٥ٌحتـة »و  شا٥ثؼا٢ـة »وأن هـاك ٢ر٣ًا ٍٞ  

                                           

 ( .188ـ  187ص ش ) تؼقؼات ي ا٥ؾغة وإدب»   (  1)

د.هؿــد هؿــد ًّــٞ ـ ط.إوٟ ، ٘ـــة ش  ّصــقكـا مفــددة مـــ ا٥ــداْؾ» يـظــر :  (   2)

جفـرة  »و٣ارن ٍؿؼا٥ـة متقــة ٥ؾعالمـة هؿـقد ٙـا٤ر ي  (.117، 116هـ )ص1387

= 
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ا٥عالمـة: ْصائص ٤ؾ أمة، وا٥ثاكقة مشاٜة ٍٞ إمؿ ـ ٤ـم ٘ـٌؼ ي ٤ـالم 

   هؿقد ٙا٤ر ـ .

هــ( ا٥عؾـقم وأداب 1324) ت  و٣د ا٘تعرض آـقيؾحل

اذًا، ُؿ ٣ال : ) ... ْرِـا مـ هذا ٤ؾ ـف  ٍٞ ا٥شـرق وا٥غرب، ا٘تعراواً  َّْ أ

إٟ أن ا٥غرٍقٞ مل يؿتـازوا ٜــ أهـؾ آشــرق ا٥قـقم إٓ ٍا٥صــاٜة وآٓتـا 

آقؽاكقؽقة، وهؿ ٢قم ٜدا ذ٥ؽ أوـعػ مــ ا٥شــر٣قٞ ي ا٥عؾـقم ا٥عؼؾقـة 

 وا٥ـظرية (.
(1) 

________________________________ 

= 

ــف ــار الٍراهقؿــل »( . واكظــر: 812ـ  2/811( ، و) 388ـ  383/ 1)  شمؼآَ                شآُ

َؼرير ٜــ ٙـمون  » (،٥274ؾرا٢عل ) ص شتت راية ا٥ؼرآن »و  ،( 451ـ  3/449) 

ٓحؿـقد  شي ا٥طريـؼ إٟ ُؼا٢تــار٘ـا٥ة »(، و44ٕحد ٙـا٤ر ) ص  شا٥تعؾقؿ وا٥ؼضاىل

 .(53ـ  52ٙا٤ر )ص

 ( . 41لٍراهقؿ آقيؾحل ) ص ش ا٠٥ق وا٥غرب»   ( 1)

وا٥ػرق احلؼقؼل ٍقـفم ي ا٥صـاٜة: أكف مل ُيَتْح ٥ؾ٣٠ل ا٥عؿؾ ٍعؾؿف، ومل  أقول:

يشجع ٜٔ َطقير ىاِرٍف...: ٍخالل ا٥غريب، ٢تؼدمقا، وَلْر ١ٕهؿ ي ا٥صـاٜة 

ده مفم ٣قؾ: ٢نكف ٜٓؼؾ ٓـ مل٢حًب، و  ّ ٱ ٻ  ٹ ٹ ژ.  يعرل اهلل ويق

پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٻ   ٻ  ٻ  

= 
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إِاكــب ، ُؼا٢ــة واحلــديث ٜـــ وــقاٍط ا٥ـؼــؾ وآ٘ــتػادة مـــ 

ب ٜـ إٙؽا٥قة ا٥تقهؿ ي ا٥تــا٣ض ٍـٞ آ٘ـتػادة مــ صــاٜاتؿ واجلقا

 آتطقرة
(1)

، وَرك آدا ؿ وَاريفؿ، ٤ؾ هذا ىده مًٌقًٚا ي ٤تاب ٥طقـػ 

 متٞ، ٜـقاكف: 

د.ٌٜـدا٥رّقؿ ٍــ صـميؾ   شاالكػتاح الػؽري ، حؼقؼتـه وضـوابطه»

 ا٥ًؾؿل ـ ِزاه اهلل ًْٕا ـ . 

________________________________ 

= 

٘قرة  ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڦڤڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ

      إٜرال.

رها ي ـ٥ؾطـطـاوي، كشـش مق٣ػـا مـ احلضـارة ا٥غرٍقـة» اكظر مؼا٥ة رائعة ّقل  فائدة:(   1)

صـقر »هــ( ، ُـؿ ُكِشــرت ي ٤تـاب 1356، ) ا٥عدد ا٥ثا٥ث/ ٙقال/ شنؾة ا٥ر٘ا٥ة»

              ِـزىلًا مـفـا يذ٤ر، و وؿـ ر٘ا٥تف إٟ أْقف آٌتعث إٟ ٍـاريس ( 56صش ) وْقاٚر

 .  (119/ 4ش ) ا٥ذ٤ريات» 

            ٥ؾخضــر ًّـٞ  شر٘ائؾ الصـالح »(، 37د. ا٥عؼؾ ) ص شا٥تؼؾقد وا٥تٌعقة » واكظر:

٤تـاب مــ أِـقد ا٥ؽتـب ي   و٥ؾد٤تقر : هؿـد هؿـد ًّـٞ (،151/ 1  )

 ش .ال٘الم واحلضارة ا٥غرٍقة» مقوقٜف 
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١ـاىل ا٥ٗاث ومتقزه ي ٙـتك  ـا : ٍقانه٢نن مرام احلديث  ،ومع ماٌ٘ؼ

ريعة ٍعـث ا٥غـرور، وا٥ؽًـؾ: ـا٥ػـقن، و٥قس ا٥ؼصد  ـذه الٓاّـة ا٥ًـ

ج آٌفـرة: دون ئوا٤ٓتػاىل ٍؿخـازن ا٥ـٗاث ا٥عظقؿـة، وا٥ر٤ـقن إٟ ا٥ـتـا

مًاٍؼة احلضارات إْرى ي نآت ا٥تجارة وا٥صـاٜة، وا٥تؼدم ي ٙتك 

هـ( ي مؼـال 1324) ت  اهقؿ آقيؾحلآجآت، ٣ال إ٘تاذ: إٍر

ــ ــٌقٜقة ـكش ــف إ٘ ـــرق» ره ي ِريدَ ــٌاح ا٥ش ــاريخ ) ش مص / 8/ 24ٍت

٣ال: ) إن أجع مـا ش ّرصفؿ وَػريطـا» م( تت ٜـقان 1899هـ / 1317

َّٔ ٍف ا٥شـر٣ل ي اكحطاٚف أمام ا٥غريب ي ارَػاٜف، مزٜؿف ٍلن ما وصـؾ  يتً

ا٥شـر٣ل، وأكف هـق إصـؾ ا٥ـذي َػرٜـت إ٥قف ا٥غريب مل يؽـ إٓ مـ ٢ضؾ 

ٜـف ا٥عؾقم، وآَـٌْت ا٥ذي ازدهرت مـف آعارل، ٢قتغطك ٍؿالىلة مـ ا٥ػخر 

زٍة ٌٍفرج ا٥ػخػخة.  مطرَّ

ُؿ يًتؿر ١ا٢اًل ي ر٣دَف ، ١ريؼًا ي كقمتف، ٓيتحرك مـفـا إٓ ٘ـاٜة 

 ر٣قٞ،ـمػتخره ومٌاهاَف ٍلن أصؾ هذه ا٥عؾؿ ٤ان مــ ووـع أِـداده ا٥شـ

وَؾؽ آعارل إكم ٤ان مطؾعفا مـ أ٢ؼف، ١ٕ آْذ ملْذ ا٥غريب ي آكتػـاع 

ٍم ٥ديف: ٥قٌؾغ ٙلوه ي َؼدمف، ٍؾ َراه يًتعظؿ ما ي رأ٘ف مـ ْقـال آجـد 

آا ، ويًتفٞ ٍم ي يده مـ ا٥ٌؼقة آقِقدة ا٥تـل ورُفـا ٜــف، ٢قتخػفـا 
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ف مــ ُقـاب ا٥ػخـر، إِـٌل مـ ِقاكٌف، وهق ممًؽ ٍلهداب ما َغطـك ٍـ

 مًٗ٘اًل ي ْقده ور٣قده، دائًٌا ي ر٤قده وهقده.

ورٍم ٤ان يؾتؿس آؾتؿس ٜذرًا ٥ؾشـر٣قٞ ي ٤ثٕ مـ إزمان ا٥تـل 

دهتفؿ ٢قف اخلطقب ٍدهقائفا ... و٤اكقا جيفؾقن ٜا٣ٌة إهالؿ، ٢ؾؿ يـتػعـقا 

مـا وِـف ا٥عـذر ٍتؾؽ ا٥عؾقم، ومل يًعقا ي ا٥تحػظ ٜٔ َؾؽ ا٥ٌؼقة، و٥ؽـ 

 لؿ ا٥ققم
(1)
ي ا٥ٌؼاىل ٜٔ ّالؿ إول!  و٣د ٤شـػ لـؿ أدوار احلـقادث  

ـُفَؾ  َ٘ أٌ٘اب َلْرهؿ، وأٜؾؿتفؿ ٍـتائج ٢تقرهؿ، وهـؿ يعقشـقن ي زمــ 

لؿ ٢قف ا٥تقاصؾ، وَق٢رت ٥ـديؿ معـدات آكتػـاع ٍـم ٍؼـل ي ّـقزتؿ، 

إِـٌقٞ يتغا٥قن  و٥ؽـ ٚاب لؿ ا٥ر٣اد ٤م ٜذب ٥ألِاكب ا٥ًفاد، ٢ٗى

ر٣قة، ويغـارون ٜؾقفـا، وٓ ١ـٕة ـي ا٣تـاىل َؾؽ ا٥ٌؼقة مـ ٤تب ا٥عؾقم ا٥ش

مم٥ػقفا (.
(2)
 

 

                                           

 هـ(    1317يؼقل ذ٥ؽ ي ٘ـة )  (   1)

، ش مصـٌاح ا٥شــرق» لٍراهقؿ آقيؾحل، وهق مؼآَف ي ِريدَف ش ا٠٥ق وا٥غرب»   (  2)

 ( .134ٞ ا٥طموي) صجعفا واٜتـك  ا:  أحد ًّ
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 ـ ٍعـد ٙـؽر اهلل َعـاٟـــ أَقِـف ٍا٥شـؽر اجلزيـؾ  ودم هناية ادؼدمـة

٥شقخل ا٥ػاوؾ: د. ٌٜداهلل ٍـ كاس ٍـ هؿد ا٥شؼاري، ا٥ذي ّثــل ٜـٔ 

آاًِتٕ، وَؼديؿفا ٥ؾطٌاٜة، وَػضؾ ـ أُاٍـف  مـ ر٘ا٥تلش ا٥تؿفقد  »إ٢راد 

اهلل، وأًّـ إ٥قف ـ ٍؿراِعة ا٥تؿفقد مرة ُاكقة ، و٤تاٍـة مؼدمـة لـذا اجلـزىل 

 آطٌقع.

واحلؿد هلل رب ا٥عآٞ، وصٔ اهلل و٘ـؾؿ وٍـارك ٜـٔ كٌقــا هؿـد ، 

 ؤٜ آ٥ف وصحٌف أجعٞ .

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىكتبهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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ىزمنىالدموريىوالطلموظىالحالظىالدوادوظإذارةىإلىى
هــ(  ي ٜصــر آم٥قـؽ 818ـــ   ـهـ724ٜاش ا٥ؽمل ا٥ـدمٕي) 

 هـ ( .923إٟ ٘ـة  ، هـ648ا٥ذيـ ّؽؿقا مصـر ) مـ ٘ـة 

 .آم٥قؽ ا٥ٌحرية ، وآم٥قؽ ا٥ِٖقة
(1)
 

، ٤ـان حيؽـؿ مصــر ا٥ًـؾطان ( ٘ـة 31) ل ٜؿره إٟ أن ٍؾغ ٢ػل أو

هؿد ا٥ـاس ٣الوون، و٤ان ٜصــرًا يتًـؿ ٍآ٘ـتؼرار وا٥رْـاىل، وٍعـده 

 ٛفرت ا٥ـزاٜات وآوطراٍات .

آم٥قـؽ » ، اكتفـك ّؽـؿ ( ٘ــة42) وٓا ٍؾغ ا٥ـدمٕي مــ ا٥عؿـر  

ِقة»هـ( ، وأَك ّؽؿ 784أي ٘ـة ) ش ا٥ٌحرية ُٖ هــ 784مـ ش ) آم٥قؽ ا٥

هـ(  ا٥ذي َقٟ ٢قف ا٥ظاهر ٍر٣قق، ُؿ اٍـف ا٥ـاس زيــ ا٥ـديـ أٍـق 923إٟ 

                                           

    ا٥ـجـقم » ( ، 236/ ٥2ؾؿؼريـزي ) ش آـقاٜظ وآٜتٌـار ا اخلطـط آؼريزيـة» (   يـظر: 1)

/ ٥2ؾًـققٚل ) ش ًّــ آحـاضة» ومـا ٍعـدها ( ، و  3/ 7ٍٓـ َغـري ) ش ا٥زاهرة

                ومـا ٍعـدها( ،  77د. ٘ـعقد ٜاٙـقر ) صش ا٥ع٧ آم٥قؽل ي مصـر وا٥شـام»  ،(53

ــ 171ٍٓــ إيـاس ) ص شِقاهر ا٥ًـؾقك » ،( 22ص ش ) ٜصـر ٘الٚٞ آم٥قؽ »

ا٥ديٌاِـة ي ذح ٘ـــ اٍــ  »٥ؽتـاب  ،ْا٥د ٍـ هؿد احلًــ ا٥شقخ: تؼقؼ (،316

 .  ـ ر٘ا٥ة ي ِامعة أم ا٥ؼرى،  مل َـ٠ ـ (٥43ؾدمٕي ) صش ماِف
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 .   (هـ818) ا٥ًعادات ٢رج ، وي ٜفده َقي ا٥دمٕي ٘ـة 

وٓزا٥ت ا٥ػتـ وآوطراٍات واحلروب ا٥داْؾقة َعصػ ا٥ـٌالد ي 

 هذه آرّؾة .

ة ا٥ػــتـ ٤ثــٕ ٤ؾُّفــا : ) ومل َــزل أيــام ا٥ـــاس٣ــال آؼريــزي 

رور وا٥غالىل وا٥قٍاىل، وٚـرق ٍـالد ا٥شـام ٢قفـا َقؿقر٥ــؽ، ٢خر ـا ـوا٥ش

فا ٍا٥ؼتؾ وا٥ـفب وإه، ّتك ٢ؼد مـفـا جقـع أكـقاع  ٤ؾفا، وّر٣فا وٜؿَّ

احلققاكات، ومتزق أهؾفا ي جقع أ٣طار إرض، ُؿ دهفا ٍعد رّقؾـف ٜـفـا 

َراِع إ٥قفا مـ أهؾفـا، ٢اٙتد  ا ا٥غالىل ٜٔ مـ  ِراد مل يٗك  ا ْضـراىل:

: ٢ٌاع أهؾ ا٥صعقد أوٓدهؿ مـ وٙـع مقتؿ، وا٘تؿرت  ا مع ذ٥ؽ ا٥ػتـ

اجلقع، وصاروا أر٣اىل ممؾق٤ٞ، وٙؿؾ اخلراب ا٥شــقع ٜامـة أرض مصــر 

.( وٍالد ا٥شام ...
(1)
   

ر مـفؿ ـو٣د ّؽؿ ي ٢ٗة ّقاة ا٥دمٕي ٘تة ٠ٜ ٘ؾطاكًا، أرٍعة ٜش

 َؼريًٌا، وآُـان ا٥ٌا٣قان ْالل ٠ٜيـ ٜامًا . ّؽؿقا ْالل أرٍعٞ ٜاماً 

                                           

 ( .241/ 2ش ) آقاٜظ وآٜتٌار(   » 1)
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(1) وأماىالحواةىالطلموظى
  

: ٕن دو٥ـة آم٥قـؽ و٣ٌؾفـا ا٥دو٥ـة ارًا واوـحاً ازدهـ٢ؼد ازدهرت 

إيقٍقـة ٘ــعقا ٍـشـاط ٥ـشـــر ا٥عؾــقم ا٥شــرٜقة ٍعــد ا٥ؼضـاىل ٜــٔ دو٥ــة 

 .ا٥ػاٚؿقٞ ا٥ٌاٚـقٞ ا٥ذيـ دام ّؽؿفؿ مئتل ٘ـة َؼريٌاً 

ًٍخاىل ي احلر٤ة ا٥عؾؿقة ٍنكشاىل آـدارس، وآؽتٌـات، وٜؼـد  ٢ُلكػؼ

 ا٥ًالٚٞ نؾس ا٥عؾؿ، مع رٜايتفؿ ٥ؾعؾمىل وَؼديؿفؿ .

اٍــ  عددًا من الئؿـة ادعـروفث مـن أصـفرهم: وقد عاس الدمري  

                هــ(، واٍــ ا٥ؼـقؿ اجلقزيـة 748هـ(، وا٥ذهٌل ) ت 744ٌٜدالادي ) ت 

                      هـــ(، وٌٜــدا٥رّقؿ ال٘ـــقي774واٍـــ ٤ثــٕ ) ت  هـــ(،751) ت 

هـ(، واٍـ 795هـ(، واٍـ رِب )ت 794هـ(، وا٥زر٦٤ ) ت 772) ت 

ـــ ) ت  هـــ(،  وٌٜــدا٥رّقؿ 815هـــ(، ا٥ًـــراج ا٥ٌؾؼقـــل) ت 814آؾؼ 

ـــدون  هــــ (،817هــــ(، والقثؿـــل ) ت816ا٥عرا٣ـــل) ت  ــــ ْؾ                          واٍ

                                           

( ، 341د. ٘عقد ٌٜدا٥ػتاح ٜاٙـقر ) صش ا٥ع٧ آم٥قؽل ي مصـر وا٥شام» ـظر:  (    ي1)

(، 17ٓحؿـقد رزق ٘ـؾقؿ ) صش ٧ٜ ٘ـالٚٞ آم٥قـؽ وكتاِـف ا٥عؾؿـل وإديب» 

( ، تؼقـؼ 13هـ( ) ص ٥818أل٣ػفز ) ت ش َق٣قػ احلؽام» تؼقؼ د.ْا٥د اجلٌٝ ل 

 ( .   ٥46ؾدمٕي ) صش ذح ٘ــ اٍـ ماِفا٥ديٌاِة ي » ْا٥د ٍـ هؿد احلًـ ٥ؽتاب 
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ـــ(،818) ت  ــٕي ) ت  ه ـــ(،841وا٥ٌقص ــؼالين  ه ــر ا٥عً ـــ ّج                             واٍ

 .  هـ( 852) ت 
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 : ذمٍريانتعرٌف تان  

ىحواتهىالذخصوظ:  (3
ي إصـؾ ادـمهى:ى ِ ْٕ ِم هؿد ٍـ مق٘ك ٍـ ٜقًك ٍــ هؿـد ا٥ـدَّ

(1)
 ،

.ا٥ؼاهري، ا٥شا٢عل
 (2)
 

                                           

ة،   ( 1) َ ْٕ ٣ا٥ـف ا٥ًـؿعاين  ٣رية ٍل٘ػؾ م٧، و٘ؽقن ا٥قاىل، و٤ن آقؿ، ٍػتح ا٥دال ، كًٌتف إٟ َدِم

 شَاج ا٥عـروس » ( وذ٤ر آحدُٞ آـًقٍٞ إ٥قفا . ويـظر: 379  ـ5/378ش )إكًاب» ي

(11/312). 

َـان، إّـداها َؼاٍـؾ ٣ ٣ال يا٣قت احلؿقي:و            َ ْٕ رية ٤ٌٕة ي م٧ـ ٣ـرب ِدمقـاط: وهـا َدِم

 (2/472ش )معجؿ ا٥ٌؾدان » إْرى، ٜٔ ٙاٚ، ا٥ـقؾ، ي ٚريؼ َمـ ُيريد ِدمقاط .

ِمٕة ا٥ٌحرية ، وا٥دمَٕان :              وهل أ٤ـٖ ا٥ـدمَٕٞ، وهل آؼصقدة إذا أٚؾؼ ا٘ؿ دمٕة: ا٥دَّ

ٌْؾِقَّة َُعرل ا٥ققم ٍا٘ؿ )٤ْػر دمٕة( ، وا٥دمٕة ا٥ِؼ وَؼعان ٍـا٥ؼرب مــ )٘ـؿـقد( ا٥تاٍعـة  ،و

 2/86) ــ ا٥ؼًـؿ ا٥ثـاين ـ شا٥ؼـامقس اجلغـراي ٥ؾـٌالد ا٧ٓـية »   ٓحا٢ظة ا٥غرٍقة. يـظر:

 ( .87ـ

ٕيب ا٥طقـب َؼـل ا٥ـديـ ش ا٥عؼد ا٥ثؿٞ ي َاريخ ا٥ٌؾـد إمـٞ » يـظر ي مصادر َرجتف:   ( 2)

٥ؾػـاد أيضـًا ش ذيؾ ا٥تؼققـد ٓعر٢ـة رواة ا٥ًـــ وآًـاكقد» (،374ـ 2/372ا٥ػاد )

ٕحـد ٍــ ٜـٝ ش درر ا٥عؼقد ا٥ػريدة ي َـراِؿ إٜقـان آػقـدة »(، 457ـ 1/456)

َْٓؼِريِزي ) ك ا٥ؽٌٕ »(، ٥4/1/22ؾؿؼريزي أيضًا )ش ا٥ًؾقك »(، 437ـ 3/436ا َُٓؼػَّ ش ا

= 
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ف ١ـٕ مضـال ٌَ ف ي إول ٥ؼَ )٤ان ا٘ؿُ  :  ٣ال اٍـ ّجر
(1)
 ، 

ـَخَفا ٍِخط ـِف أيـاَم ا٥طؾـب:  ًَ ة ٤ُتـٍب ك ـدَّ
ِٜ ٤تٌـف ٤ـمل ٍــ »٣رأُت ٍخط ِف ي 

ك هؿـدًا، ٢ؾم َمَفَر واٙـتفر، ،شمق٘ك َّٕ ا٘ـَؿُف ٥ؼٌـًا.. ( ًَـؿَّ  وصـ
(2)
زاد  

________________________________ 

= 

اٍــ ٣ـا   ٕيب ٍؽر ٍــ أحـد،ش ٌؼات ا٥شا٢عقةٚ »( ، 216ـ ٥7/215ؾؿؼريزي أيضًا )

ذيـؾ  » (،2/348ٍٓــ ّجـر ا٥عًـؼالين)ش إكٌـاىل ا٥ُغْؿـْر ٍلٍــاىل ا٥ُعْؿـر»  (،4/77ٙفٌة )

ٍٓـــ ّجــر أيضــًا ش آجؿــع آم٘ــس » (،176ٍٓـــ ّجــر أيضــًا )صش ا٥دررا٥ؽامـــة

ٍـردي ٍٓــ َغـري ش ا٥ـد٥قؾ ا٥شـاي ٜـٔ آـفـؾ ا٥صـاي » (،715)َرجة  (3/339)

ـ ٥11/59شؿس ا٥ديـ ا٥ًخاوي )ش ا٥ضقىل ا٥المع ٕهؾ ا٥ؼرن ا٥تا٘ع » (،2/718)

ـُ آحـاَضة  »(، ٥3/442ؾًخاوي أيضًا )ش ا٥ذيؾ ا٥تام ٜٔ دول ال٘الم » (،62 ًْ ُّ

ة احِلجال ي أ٘مىل ا٥رِال »(، ٥1/439ؾًققٚل )ش ي َاريخ م٧ وا٥ؼاهرة ٕحد ش ُدرَّ

ـْ ذهـب »(، 2/247ٍـ هؿد آؽـاد ) ٍٓــ ا٥عـمد ش ٙذرات ا٥ـذهب ي أٌْـار َمـ

٥ؾشـق٤اين ش ا٥ٌدر ا٥طا٥ع ٍؿحا٘ـ َمـ ٍعد ا٥ؼـرن ا٥ًـاٍع»  (،119ـ 9/118احلـٌٝ )

  (،٥1/213طـاش ٤ـٖي زادة )ش مػتاح ا٥ًعادة ومصٌاح ا٥ريادة » (،791ـ789)ص

ِر٤ش  إٜـالم»  (،2/178ل٘مٜقؾ ا٥ٌغـدادي )ش هدية ا٥عار٢ٞ »     (،7/118ِٝ )٥ؾـز 

ا٥ة )ش معجؿ آم٥ػٞ »  (. ٥3/743عؿر ٤حَّ

 )٤مل( . أي :  (  1)

 (.2/348ٍٓـ ّجر أيضًا )ش إكٌاىل ا٥غؿر »ويـظر:  ( ،176)صش ذيؾ ا٥درر ا٥ؽامـة » (  2)
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ـِ ـو٤لك ط إول،ـو٤ان َيْؽِش  ) ا٥ًخاوي: مـع  ز٤قة،ـقًٜا مـ ا٥تـِف كـف ٥تضؿُّ

هْجِر ا٘ؿف احلؼقؼل(.
(1)

   

 . أٍق ا٥ٌؼاىل كنوته:

 ٤مل ا٥ديـ . لػبه:

٣ـال ا٥تؼـل  ، هـ  ي ا٥ؼاهرة742ي أوائؾ ٘ـة   و٥د مولـده:ى 

دٜاىلات ا٥تـل أِـاَز  ٢قفـا ـذا وِـدُت ي ٍعـض آ٘تــ: )٤ ا٥ػاد 

 .ٍَِخط ِف(
(2) 

  صغته:

 ثـٕ: و٤ان ًّـ آحاضة، جقـؾ آعـاذة، ٤ ٣ال آؼريزي
ا٥تقاوع، متقددًا إٟ ا٥ـاس، ُهًٌٌا ٜــدهؿ، ١زيـر ا٥دمعـة...و٤ان ٥ـف كظـؿ 

ِقد، وهػقٛات ٤ثٕة، ٓ٘قم ي احلديث وأٌْـار ا٥ـرواة، وٍاجلؿؾـة ٢ؾـؿ 

.ُيؾ ػ ٍعده مثؾف ي معـاه
 (3)
 

وّيت نؾس وٜظف مرارًا،  و٣ال آؼريزي أيضًا : ) صحٌتف ٘ـٞ،

                                           

 (.٥11/59ؾًخاوي )ش ا٥ضقىل ا٥المع »   (1)

 . (2/372ش )ا٥عؼد ا٥ثؿٞ »   (2)

 (.7/216ش )آؼػك ا٥ؽٌٕ »  ( 3)
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ٌُّف وحيٌـل ي اهلل: دين،وأ٢ا وأكشدين، لٜجايب ٍف، ًـ  ٥ًِؿتِف، و٤ـُت أّ ُّ و

.ومداومتف ٜٔ ا٥عٌادة ( وجقؾ ٚريؼتف، هديف،
 (1)
  

و٤ان ذا ّظ ٤ٌٕ مــ  ًّـ القئة ،٤م ٣ال ا٥ًخاوي،  و٤ان

ٓيػٗ ٥ًـاكف ١ا٥ٌـًا ٜـفـا  ا٥عٌادة وَالوة ا٥ؼرآن،
(2)
وي آْـر ّقاَـف ٤ـان  ،

يند ا٥صقم
(3)
٣ـال اٍــ  مل يؽـ يؾـٌس ٢ـاْر ا٥ثقـاب،و و٤ان متقاوعًا ، ،

و٣عـْت ٜـٔ  وٌطُت مـف إكذارات ٍؽثٕ مــ ا٥ؽـقائـ، ) ّجر ا٥عًؼالين:

وٓيعٗل ٣ـط ٍشـ، مــ  و٤ان يًـد ذ٥ؽ ٥ٌعض ا٥صاحلٞ، ِو٢ِْؼ ما ٣ا٥ف،

ٌَؾِِف، ُف ( و٤ان أ٤ثر أصحاٍف يؼق٥قن: ذ٥ؽ أكف مـ ٣ِ ًَ .إكف إكم يعـل كػ
 (4)
   

ى (5) :أدرته
هـ( ٍػاٚؿة ٍـت حيقـك 775ج أُـاىل ناورَف ي مؽة )٘ـة وَّ َز ه:زوج 

 .ٍـ ٜقاد ا٥صـفاِل آؽقة

                                           

 ( .3/437ش )درر ا٥عؼقد ا٥ػريدة »   (1)

 (.177)صش ذيؾ ا٥درر ا٥ؽامـة »  ( 2)

 ( .7/81ش )ٙذرات ا٥ذهب »   (3)

 ( .177)ص شذيؾ ا٥درر ا٥ؽامـف »   (4)

 ( .٥11/61ؾًخاوي )ش ا٥ضقىل ا٥المع »، (2/372ش )ا٥عؼد ا٥ثؿٞ »   (5)



 
 
 
 
 

  

 

 69  مـــنـــهـــج الــدمـــيــــري

 .وٌٜدا٥رحـ وأم ٘ؾؿة، أم ٌّقٌة، أوالده:

ىنذأته:
ـُب  ًَّ كشل ي ا٥ؼاهرة، وَعؾؿ ي أول ّقاَف صـعة اخلقاٚـة، ٢ؽـان يتؽ

 ا، ُؿ َر٤فا، وأ٣ٌؾ ٜٔ َؾؼل ا٥عؾؿ
(1)
ره ـ٢لْذ ٜـ أ٤اٍر ا٥عؾمىل ي ٜصـ ،

 . وآديـة ومؽة، ي م٧،

  رحالته:

ــ  ــا، رَ وِــاوَ  رّــؾ إٟ مؽــة ) ٘ــت مــرات(، ؾ ي ذ٥ــؽ ٤ــم ٢صَّ

ــخاوي ــا٥ً ـــة مفا أولدِ ، ٣َ ــج ٘ ــؿ ّ ــرٍة ي مق٘ ـــ(،762) م ــؿ ي  ه ُ

ُـؿ ي  هــ(،781ُـؿ ي ) هــ(،775ُـؿ ي ) هـ( ،772ُؿ ي ) هـ(،768)

ّتـك حيـج ي  ٔ ٘ــة،هـ( و٢قفا ٤ؾ فا ٜدا ا٥ثاكقة يؿؽث ما يزيـد ٜـ799)

ّتـك  ة ،قَّـٌِ َِ وأما ٣دومف ا٥ثاين ٢ؼد ٤ـان مـع ا٥رَّ  ا٥ًـة ا٥ؼاٍؾة ٥ًـة ٣دومف .

ًَّ  ّجَّ    ةِ ـَ ي ا٥
ًِ فا.كػ

(2) 

  

                                           

 (.٥11/59ؾًخاوي )ش ا٥ضقىل ا٥المع »   ( 1)

 ( .11/61ش )ا٥ضقىل ا٥المع »   ( 2)
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ىوفاته:ى
هــ( وٜؿـره 3/5/818 ٥قؾـة ا٥ثالُـاىل ) ي ا٥ؼــاهرة، َقي 

ـعداىل »٘تٌّ و٘ـتقن ٘ــة. وُد٢ِــ ٍؿؼـاٍر ا٥صـق٢قة ب  ًُّ  ش٘ـعقد ا٥
(1)
ي  

 هرة.ا٥ؼا

ا٥زمـان أن يؽـقن ومـ آصائب ا٥عظقؿة ي إمة ال٘المقة ي هـذا 

ِـ ي ٙارع ا٥صقايب، ي ّل احلًقـقة، !  شمًجده »٣ٖه ي  ُٖ  ذَ و٣ـد اختُّ ه ٣ـ

                   ي ٤ـؾ ٜـام ،ي إيام إْٕة مــ ٙـفر ٙـعٌان   ٜـده ُيزار وحيتػُؾ  دًا،قْ ِٜ 

 ٥عٝ ا٥عظقؿ ــــ وّٓقل و٣ٓقة إٓ ٍاهلل ا
(2)

 
(3)
  

                                           

 ( .34٘قليت ا٥تعريػ  ا ي )ص    ( 1)

 ٜـدد ،ش َـراث »وا٥زيارة، أ٢اده :  د.صالح ا٥ـراوي ، ي نؾـة  مؽان ٣ٖه ي مًجده،   ( 2)

ش ا٥ــجؿ ا٥قهـاج»، ٤م أورده ٜـف  هؼؼـق ...ش ّقاة احلققان »( ي مؼا٥ف ٜـ ٤تاب 24)

(1/54. ) 

ـظر دم هذه     (3) ش أُار وآشاهد وأُر َعظقؿفا ٜـٔ إمـة ال٘ـالمقة » البدعة العظقؿة :يأ

٥ؾشـقخ :ٌٜـدا٥رحـ  شا٥ٌــاىل ٜـٔ ا٥ؼٌـقر »و وماٍعدها(، 91د.ٌٜدا٥عزيز اجلػٕ )ص

ٌٜـدا٥عزيز ٍــ  ٥ؾشقخ:ش ناكٌة أهؾ ا٥ثٌقر آصؾٞ ي آشاهد وٜـد ا٥ؼٌقر »و آعؾؿل،

آجؿـقع آػقـد ي كؼـض  »و د ٍــ ًّــ آعؾـؿ،ٕحش ا٥ؼٌقرية  »٢قصؾ ا٥راِحل، 

= 
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 حواتهىالطلموظ: (7

ـَب ٍاخلقاٚـة ي أول ٜؿـره، نذأتهىالطلموظ: ًُّ  ٍعد أن َـرك ا٥تؽ

َف ٥طؾب ا٥عؾؿ، َ ٢ـالزم  ومؽـة، ر،ـي مصـ ره،ـوٓزم ٤ٌار ا٥عؾمىل ي ٜص اىَّ

ج  ـم، وال٘ــقي، ٍعضفؿ مالزمة ٙديدة ٤ا٥ٌفـاىل ا٥ًـٌؽل،  ّتـك ختـرَّ

 ومفر ي ا٥ػؼف . ن متعددة،ي ٢ـق ودرس ٤تًٌا ٤ثًٕة ،

وَّٓا رآه ا٥شقخ  اىل ا٥ديـ ا٥ًٌؽل أهاًل  : )  ٣ال ا٥تؼل ا٥ػاد 

َقيِري ي  ٥ؾتدريس وا٥ػتقى، َؽؾََّؿ ٥ُف مع ا٥ؼا  ٤مل ا٥ديـ أيب ا٥ػضؾ ا٥ـُـّ

.أن جُيقز ٥ف ذ٥ؽ ٢ػعؾ (
(1)    

َؾؼًا ٤ثًٕة ي ك٠ِا٥عؾؿ َدريًًا ، ِّ .ووٜظاً  ،وإ٢تاىًل  ٢عَؼَد 
(2)
 

________________________________ 

= 

آ٘تعاذة ٍا٥غػقر مــ  »د.هؿد ٍـ ٌٜدا٥رحـ  اخلؿق س، وش  ا٥ؼٌقرية وك٧ة ا٥تقّقد

إتـال إماِـد ٍتحـريؿ د٢ــ آـقَك ي  »و  ،شٍدٜة ٍـاىل آًاِد وا٥ؼٌاب ٜٔ ا٥ؼٌقر

٥ؾشقخ: حقد ٍــ ش ل٘الم١رٍة ا » ا٥ًقد ٍـ ٌٜدآؼصقد ،٤الها ٕيب أكس  ،شآًاِد

 و١ٕها ٤ثٕ. ،(267 ـ 1/216 )ٌٜداهلل ا٥تقجيري 

 (.373/ 2 ش )ا٥عؼد ا٥ثؿٞ »  ( 1)

ؾ ي مقاوَع درو٘ف ا٥ًخاويُّ ي    ( 2) و٘قليت ٍعضف ي  ( ،11/61 ش )ا٥ضقىل ا٥المع »٢صَّ

 ا٥ؽالم ٜٔ ُـاىل ا٥عؾمىل ٜؾقف. 
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ىأبرزىذووخه:
ٍــ  شا٥ـديـَؼـل  »وا٘ؿف : أحـد ٍــ ٜـٝ  ، هبا  الدين السبؽي .5

ٌْؽِل ــ ًُّ ٜــروس  »مـــ مم٥ػاَــف:  هـــ ي مؽــة ( ،773)َــقي  ٌٜــدا٥ؽاي ا٥

وأ٤ؿؾ ذح آـفاج ٥ؾــقوي ٍعـد وا٥ـده  ،شا٢ٕراح ذح َؾخقص آػتاح

.شٍتفاج ي ذح آـفاجآ »وآًؿك ب  ا٥تؼل ا٥ًٌؽل ،
 (1)

 

ج ٍف ٜؾقف، فَ وَػؼَّ  ف،مَ وْدَ  ،ا٥دمٕيُّ  فُ مَ و٣د ٓزَ  .وخترَّ
(2)

 

وا٘ؿف: ٌٜدا٥رّقؿ ٍـ احلًـ ٍـ ٜـٝ ٍــ  ،مجال الدين اإلشـوي .6

 هــ( مــ مم٥ػاَـف:772ت  أٍـق هؿـد ال٘ــقي ) ،إمقي ا٥ؼـرر ٜؿر

ٌٚؼـات  »و ، هــ1431مـمْرًا ي ٜـام  عَ ٌِـُٚ ، ي ٢ؼف ا٥شـا٢عقة  شآفمت»

.شَؾخقص ا٥را٢عل ا٥ؽٌٕ »و ،شإٌٙاه وا٥ـظائر »و ،شا٥شا٢عقة
(3)

 

                                           

ــف:   (1) ــة » يـظــر ي َرجت                     (، 11/121 ش )ا٥ـجــقم ا٥زاهــرة » (،211/ 1 ش )ا٥دررا٥ؽامـ

 ( .8/388 ش)ٙذرات ا٥ذهب »

 ( .11/59 ش )ا٥ضقىل ا٥المع » (،2/348 ش )إكٌاىل ا٥غؿر»    (2)

ــف:    (3) ــة »يـظــر ي َرجت                     (،11/114 ش )ا٥ـجــقم ا٥زاهــرة » (،2/354 ) شا٥ــدرر ا٥ؽامـ

 ( .8/383 ) شٙذرات ا٥ذهب »
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ج ٍف ، وَػؼف ٜؾقف، ٓزمف ا٥دمٕي، وٍا٥ٌفاىل ا٥ًٌؽل. وخترَّ
(1)

 

قــي .7 ؼ  هؿـد ٍــ هاج ا٥ـديـ ٜؿـر ٍــ  وا٘ـؿف: ، بدر الدين البأؾ 

الن ٍـ ُكَصٕ ٍـ صا٥ح ٍـ ٙـفاب ا٥عًـؼالين إصـؾ، ْ٘ ٌُْؾِؼقــل، َر  ُـؿ ا٥

(.هـ 791ت  أٍقا٥ُقؿـ  )
(2)

 

وا٘ؿف: ٜؿر ٍـ ٜٝ ٍـ أحـد ٍــ هؿـد  رساج الدين ابن ادؾ ؼ ن ، .4

ــ  ، أٍـق ّػـص ، ريـُـؿ آصـ إكصاري إكد٥ز، آعـرول ٍـاٍـ آؾؼ 

  ،شا٥تقوقح ذح اجلامع ا٥صـحقح ٥ؾٌخـاري »مـ مم٥ػاَف:  هـ(،814)ت

رح ـالٜـالم ٍشـ »و ، شا٥ٌدر آـٕ ي ختـريج أّاديـث ا٥را٢عـل ا٥ؽٌـٕ »و

وجقعفا مطٌقٜة. ، شٜؿدة إّؽام
 (3)

 

ــي، .9 ــدين العراق ــن ال ــؿف: زي ـــ  وا٘ ـــ احلًــٞ ٍ ــدا٥رّقؿ ٍ ٌٜ

                                           

 11/59 ش )ا٥ضقىل ا٥المع » ( ،2/348ش ) إكٌاىل ا٥غؿر » (،2/372 ش )ا٥عؼد ا٥ثؿٞ »    (1)

 ( .439/ 1 ش )ًّـ آحاضة »(،  61ـ

ٌٚؼـات  »(،2/376 ش)إكٌـاىل ا٥غؿـر »(، 146/ 1 ش )ا٥درر ا٥ؽامــة » يـظر ي َرجتف:   ( 2)

 .(3/171 ) ٍٓـ ٣ا  ٙفٌةش ا٥شا٢عقة

 ( .9/71) شٙذرات ا٥ذهب » ( ،6/111 ش )ا٥ضقىل ا٥المع » ي َرجتف:يـظر    ( 3)
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مــ  هــ(،816ت ا٥شـا٢عل ) ري،ـأٍق ا٥ػضؾ ا٥عرا٣ل، آصـ ،ٌٜدا٥رحـ

رة ـذح ا٥تٌصــ »و ،شا٥تؼققــد وآيضــاح »و ،شٚــرح ا٥تثريــب »مم٥ػاَــف: 

و١ٕها.  ، شوا٥تذ٤رة
(1)

 

ـؿـف:ٌٜـداهلل ٍـ أحد ٍـ ْؾػ ٍـ ٜــػقػ وا٘ العػقف اد ط ري، .:

هـ ( 765ا٥ديـ آـَطري )ت
(2)
ذ٤ره ا٥ًخاوي مـ جؾة أٙـقاخ ا٥ـدمٕي  

 .شآديـة ا٥ـٌقية »ا٥ذيـ ٘ؿع مـفؿ ي 

ٌٜـداهلل ذل ا٥ـديـ ٘ؿف: إٍراهقؿ ٍـ وا ،برهان الدين الؼراضي .;

ؽر ا٥ؼٕاٚل ا٧ٓي ًْ َٜ مطؾـع  »هـ(. مـ مم٥ػاَـف: 781)ت  ٍـ هؿد ٍـ 

ؾ »ديقان ٙعر ٥ف، و شا٥ـٕيـ .شا٥قٙاح آػصَّ
(3)

 

   .إدبٜؾؿ وهق مـ ٙققخ ا٥دمٕي ي 

                                           

                ش ا٥ضـقىل ا٥المـع »( ، 248/ 7 ٍٓـ َغـري ٍـردي )ش آـفؾ ا٥صاي »يـظر ي َرجتف:     (1)

 ( .1/361 ٥ؾًققٚل )ش ًّـ آحاضة»(، 4/171 )

 (.143ص ) شذيؾ َذ٤رة احلػاظ » (،11/85 ) شا٥ـجقم ا٥زاهرة »يـظر ي َرجتف:     (2)

ــف:     (3) ــة »يـظــر ي َرجت ــدرر ا٥ؽامـ                         (،11/196 ) شا٥ـجــقم ا٥زاهــرة » (،31/ 1 ش )ا٥

 (.8/465 ) شٙذرات ا٥ذهب »
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أٍـق  وا٘ؿف: ٌٜداهلل ٍـ ٌٜدا٥رحـ ٍـ ٜؼقـؾ، ،ابن عؼقل الـحوي .8

هــ( مــ  769ت   ـاىل ا٥ـديـ ا٥شـا٢عل ) هؿد ا٥طا٥ٌل احلؾٌل ا٥ـحـقي،

ي ا٥ػؼـف  شا٥ـػـقس اجلـامع »و ، مطٌـقع،شذح أ٥ػقة اٍـ ما٥ـؽ »مم٥ػاَف: 

ا٥شا٢عل مل يؽؿؾف.
(1)   

و٣د أْذ ٜـف ا٥دمٕي ٜؾؿ ا٥عرٍقة، و١ٕها.
 (2)
 

يض  .= ٜٝ ٍـ أحد ٍـ هؿد ٍـ صا٥ح ٍـ  وا٘ؿف: ،عال  الدين العأر 

ار، كدي ا٥ُعْر  ا٥دمشؼل،             كزيـؾ آ٘ـؽـدرية  أٍـق احلًــ ا٥تـاِر ا٥ًـػَّ

.هـ(764ت )
(3)
   

 ٍؼراىلة ا٥زيـ ا٥عرا٣ل، ، شمًـد المام أحد »قع ٘ؿع مـف ا٥دمٕي ج 

و١ٕها. وِامع ا٥ٗمذي،
(4)

 

ـؼ الي .51 ط ـار ، الع س  ط ـار، ويؼـال أيضـًا: الع  رأ الدين ابن الع  ظػ   ،مأ

                                           

                    (،11/111 ) شا٥ـجــقم ا٥زاهــرة » (،2/266 ش )ا٥ــدرر ا٥ؽامـــة» يـظــر ي َرجتــف:     (1)

 .(8/367 ) شٙذرات ا٥ذهب »

 (.11/61 ) شا٥ضقىل ا٥المع »٤م ي    (2)

 (.127/ 3  ش )ذيؾ ا٥تؼققد »(، 3/21  ش )ا٥درر ا٥ؽامـة »يـظر ي َرجتف:     (3)

 ( .1/456 ش )ذيؾ ا٥تؼققد »٤م ي     (4)



 
 
 
 
 

  

 

 مـــنـــهـــج الــدمـــيــــري   76

 وا٘ؿف: هؿد ٍـ هؿد ٍـ حيقك ٍـ ٌٜدا٥ؽريؿ ا٥ُؼرر ا٥عًؼالين إصـؾ،

اس، ا ا٧ٓي آق٥د وا٥دار، ا٥ـحَّ            ٍـاٍـ ا٥َعطَّـار  آعـرول : س،أو اٍـ ا٥ـحَّ

 هـ(.761ت  )
(1)

 

وا٘ؿف: ٌٜدا٥رحـ ٍـ ٜٝ ٍــ  زين الدين ابن الؼاري الثعؾبي، .11

 هـ(.776ت  هؿد ٍـ هارون ، أٍق ا٥ػرج ا٥ثعؾٌل )
(2)

 

أٍق  وا٘ؿف: هؿد ٍـ أحد ٍـ ٌٜدا٥عزيز ، كامل الدين الـويري، .12

.هـ(786ت  ا٥ػضؾ ا٥ـُّقيري ٣ا  مؽة )
 (3)

 

ىأبرزىتالموذه:
وا٘ـؿف: أحـد ٍــ ٜـٝ ٍــ هؿـد،  احلافظ ابن حجر العسؼالي، .5

٢ـتح  » مــ مم٥ػاَـف: هــ(،852ت  ٙفاب ا٥ديـ اٍـ ّجـر ا٥عًـؼالين )

ا٥تؾخقص احلٌٕ ي ختريج أّاديـث  »، وشا٥ٌارئ ي ذح صحقح ا٥ٌخاري

                                           

 .( 1/415  ش  )ذيؾ ا٥تؼققد »( ، 4/242 ش )ا٥درر ا٥ؽامـة »يـظر ي َرجتف:    ( 1)

                      ٍٓـــ ّجــر ش آجؿــع آم٘ــس »( ، 2/337 ) شا٥ــدرر ا٥ؽامـــة »يـظــر ي َرجتــف:    ( 2)

 (.316َرجة  ) (2/618 )

 ( .3/326 ) شا٥درر ا٥ؽامـة » (،311/ 1) شا٥عؼد ا٥ثؿٞ »يـظر ي َرجتف:    ( 3)
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 .و١ٕها  ،شا٥را٢عل ا٥ؽٌٕ
(1)

 

ٍــ أحـد ٍــ ٜـٝ ٍــ هؿـد، وا٘ؿف: هؿـد  تؼي الدين الػاد، .6

             و ،شذيـؾ ا٥تؼققـد »مـ مم٥ػاَـف:  هـ(.832ت  ا٥ػاد، ُؿ آؽل، آا٥ؽل )

 . شا٥عؼد ا٥ثؿٞ »
(2)

 

وا٘ؿف: ْؾقؾ ٍــ هؿـد  ،وغرس الدين القػفز صالح الدين، .7

وأٍـق  وأٍـق احلـرم، أٍـق ا٥صـػا ، ٍـ هؿد ٍـ ٌٜدا٥رّقؿ اٍـ ٌٜـدا٥رحـ،

                 لـوٍا٣ٕػفًــ ُيعــرل ٍإٙــؼر، ـري ا٥شــا٢علل آصـــًــ٘ــعقد، ا٣ٕػف

هـ(.821ت  )
(3)

 

يزي .8 ر  وا٘ؿف: أحد ٍـ ٜٝ ٍـ ٌٜدا٥ؼادر ٍـ هؿـد  ،تؼي الدين اد ؼ 

ٌَْعٝ إصؾ، ُـؿ آصـ درر  »مــ مم٥ػاَـف:  هــ( ،845ت  ري )ـاحلـػل ا٥

ك ي معر٢ــة دول ا٥ًــؾق »و ،شا٥عؼــقد ا٥ػريــدة ي َــراِؿ إٜقــان آػقــدة

. و١ٕها ،ش آؾقك
 (4)

 

                                           

 ( .1/363 ش )آحاضةًّـ  » ( ،2/36 ش )ا٥ضقىل ا٥المع »يـظر ي َرجتف:    ( 1)

 ( .7/18)  شا٥ضقىل ا٥المع »(، 3/429 ) شإكٌاىل ا٥غؿر »يـظر ي َرجتف:    ( 2)

 ( .9/219 ش )ٙذرات ا٥ذهب »( ، 3/212 ش )ا٥ضقىل ا٥المع »يـظر ي َرجتف:    ( 3)

ــف:    ( 4) ــع »يـظــر ي َرجت ـــ ّجــر ش آجؿــع آم٘ــس »(، 21/ 2 ) شا٥ضــقىل ا٥الم ٍٓ                       

 ( .421 ) َرجة ، (58/ 3 )
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وا٘ؿف: هؿد ٍـ أيب ٍؽر ٍـ احلًٞ ٍــ ٜؿـر،  أبو الػتح ادراغي، .9

وُيعـرل  ا٥شا٢عل، أٍقا٥ؼرر ا٥عثمين آرا١ل، ا٥ؼاهري إصؾ، ُؿ آدين،

. هـ(859ت  ٍاٍـ آرا١ل )
(1)

 

 أحد ٍـ هؿد ٍـ ٜٝ ٍـ : أو أبو العباس صفا  الدين أبو الطقب .:

ا٥ؼـاهري ا٥شـا٢عل، آعـرول  ًّـ ٍـ إٍـراهقؿ إكصـاري اخلزرِـل ،

.هـ(875ت  إديب ا٥شاٜر ) ٍا٥شفاب احلجازي،
(2)

 

 

ىوثناُءىاألئمظىرلوه:ىمكانتهىالطلموظ،
وْاصـًة ٜــد أٌَـاع آـذهب  ي زمـِـِف،  ٥ؼد ٌَقَأ مؽاكًة ٜؾؿقًة ٍـارزةً 

ـِِف ي ا٥ػؼف ا٥شا٢عل ْاصة، ا٥شا٢عل، اِمـِف ا٥قا٘ـع ٍؽتٌـفوإٓ ٥تؿؽُّ
(3)

، مـع  

 و١ٕها . وا٥تاريخ، وا٥ؾغة، واحلديث، ي ا٥تػًٕ، : ٜـايتف ٍػـقن ٜديدة

 واخلُطب اجلَُؿِعقـة، وا٥قٜظ، وال٢تاىل، وزاده مؽاكًة ٣قاُمُف ٍا٥تدريس،

                                           

              ،(662ص ٥ؾشق٤اين )ش ا٥ٌدر ا٥طا٥ع » ( ،7/161ش )ا٥ضقىل ا٥المع »يـظر ي َرجتف:    ( 1)

 ( .425)َرجة 

 ( .475/ 9 ش )ٙذرات ا٥ذهب » ( ،2/147 ش )ا٥ضقىل ا٥المع »يـظر ي َرجتف:     (2)

 ه ا٥ر٘ا٥ة .( مـ هذ185، 183ص يـظر )    (3)
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 ا٥قّقـدُ  آرِـعُ  ،شّقاة احلققان»واٙتفر ٜـد آتلْريـ وآعاسيـ ٍؽتاٍف 

ََّ  ،نٜـدهؿ ي ٜؾؿ احلققا  ،وا٥ػؼـف ،حلديثتؿؾ ٜٔ اشآ ،ب ٜٔ آعجؿآر

 . و١ٕه ،وإدب

           ُـؿ ،شّقـاة احلقـقان »مــ ٤تٌـف إٓ  ومل يطٌع ـ ًّب ٜؾؿل ـ ٙـٌ،  

 . شوت٧ ا٥غقث آًجؿ »، و (هـ1425) ي ٜام  شا٥ـجؿ ا٥قهاج »

... :  ٣ال ٜـف ا٥تؼل ا٥ػاد ٥تػًـٕ، ٍـرع ي ا ) ا٥عالَّمة آَُػـَـّ

و٥ـف َقا٥قـػ ًّــة ....  وا٥ػؼف وأصق٥ف، وا٥عرٍقـة، وأداب،، واحلديث

س، وأ٢تك، ٍلما٤ـ ي ا٥ؼاهرة: مـفا ِامع إزهر، ٤اكت ٥ف ٢قـف  وأٜاد ودرَّ

ٌَّة مــ ْاكؼـاه ٍقـٖس  ّؾؼٌة يشغؾ ٢قفا ا٥طؾٌة يقم ا٥ًٌت ١ا٥ًٌا، ومـفا: ا٥ُؼ

س ٢قفا احلديث، و٤ـُت  ر ٍا٥ؼاهرة، ٤ان ُيدر  أّي ٜـده ٢قفا، ٍؾ ٤ان يـذ٤ 

ٌََؼِري ـِ ا٥ ا٥ـاَس ٍؿدر٘ة اٍ
(1) 

ي يقم اجلؿعـة ١ا٥ٌـًا، ويػقـد ي نؾًـف هـذا 

ًـة ِمـ ٢ُـقن ا٥ِعؾؿ، ويُ أٙ َّ ـقـقَّة قاىَل  ًَ ُر ا٥ـاَس أيضًا ٍجـامع ا٥ظـاهر ٍاحلُ َذ٤ 

س أيضًا ٍؿؽة وأ٢تـك، وِـاور ٢قفـا ـٍعد ا٥عص ر ي يقم اجلؿعة ١ا٥ًٌا، ودرَّ

.ة ٘ـٞ مػر٣ة، وَلهؾ ٢قفا (مد
 (2)
 

                                           

 (.11/61 ) شا٥ضقىل ا٥المع »٣ا٥ف ا٥ًخاوي ي  داْؾ ٍاب ا٥ـ٧ ،   ( 1)

 . (373ـ2/372 ش )ا٥عؼد ا٥ثؿٞ »   ( 2)
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س ي ٜـدة  : )  و٣ال آؼريزي ٍـرع ي ا٥ػؼـف، وا٥ـقٜظ، ودرَّ

 و٤ـان ٜـٔ وٜظـف ٣ٌـقل، أما٤ـ، وأ٢تك ٜدة ٘ـٞ، ووٜظ ا٥ــاس زماكـًا،

ََّـب ٥قـ وأ٣ٌؾ ي آْـر ٜؿـره ٜـٔ ا٥ـًـؽ، فاره ٜـٔ وٛـائػ ـؾف وكــور

.ا٥عٌادة(
 (1)
 

س، متقـز ي ا٥ػؼـف، واحلـ و٣ال أيضـًا: ) ديث، وٍـرع ي إدب، ودرَّ

.وأ٢تك، ووٜظ ٜدة ٘ـٞ(
(2)
 

.صاحلًا( و٣ال أيضًا: )و٤ان ٜآًا ،
(3)
 

و٤ان ذا ّظ مـ ا٥عٌادة وا٥ـت الوة، ٓ  : )  و٣ال اٍـ ٣ا  ٙفٌة

. ( يػٗ ٥ًاكف ١ا٥ًٌا ٜـفم
(4)
 

 ،واحلــديث ،وإدب ،ومفــر ي ا٥ػؼــف : )   ٣ــال اٍـــ ّجــر

وي ٜـدة أمـا٤ـ،  ،ة ٍقـٖسٌس ٍدرس احلديث ٍؼودرَّ وٙارك ي ا٥ػـقن ، 

ـَ ا٥عٌادة َـالوًة، وصـقامًا ،  ، وْطب ٢لِاد ،وأ٢اد ،ووٜظ و٤ان ذا ّظٍّ ِم

                                           

 (.216ـ 7/215 ش )آؼػك ا٥ؽٌٕ »    (1)

 (.3/436 ش )درر ا٥عؼقد ا٥ػريدة »    (2)

 (.4/1/22 ) شا٥ًؾقك »   ( 3)

 (.4/78 ٙفٌة ) ٍٓـ ٣ا ش ٌٚؼات ا٥شا٢عقة »    (4)
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ٍَّـم أٛفرهـا، و٤ـان ُيػقفـا، وَظفـر ٜــف ٤رامـات، وناورًة ٍاحلرمٞ،  ور

.وأّالا ٜٔ ١ٕه (
 (1)
 

 ،ؼـف) وٍـرع ي ا٥تػًـٕ، واحلـديث، وا٥ػ:   و٣ال ا٥ًخاوي

ــدريس،  ــاىل، وا٥ت ــف ٍال٢ت ــة، وإدب، و١ٕهــا، وُأذن ٥ وأصــق٥ف، وا٥عرٍق

وَصدى ٥إل٣راىل، ٢اكتػع ٍف جاٜة
 

)... 

٥ف أذ٤ـار يقاٛـب ٜؾقفـاأيضًا : و٣ال 
(2)

، وٜــده ْشـقع وْشـقة، 

.وٍؽاىل ٜـد ذ٤ر اهلل ٌ٘حاكف
 (3)
 

ى

ىمؤلغاته:
ة وهق أٙفر ٤تٌف، و٘قليت احلديث ٜـف ٍعد َرجـ شحقاة احلقوان » .5

 . آم٥ػ ـ إن ٙاىل اهلل َعاٟ ـ

٢ــرغ مـــ َل٥قػـف ي  شالـجم الوهاج دم ذح ادـفاج لؾــووي » .6

                                           

 (.177ص ش )ذيؾ ا٥درر ا٥ؽامـة »وٍؿثؾف ي  (،2/348 ش )إكٌاىل ا٥ُغْؿر »   ( 1)

 ( ٍلن ٢قفا ٚقل.3/436 ش )درر ا٥عؼقد ا٥ػريدة »وصػفا آؼريزي ي    ( 2)

 (.11/62 ٥ؾًخاوي )ش ا٥ضقىل ا٥المع »    (3)
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هـ (786رٍقع أْـر مـ ٘ـــة )
(1)

ٌُٚـع ي ٜـام ٍعـايـة  (،هــ1425 ) ، و

وهـق ٜؿـدٌة ٓــ ِـاىل  نؾـدات، (11ي ) ،شدار آـفاج ي ِدة »ي جاٍٜة 

 .ٍعده

 و١ٕها، ـ ا٥ًٌؽل، وال٘ـقي،) خلَّصف م :  ٣ال ا٥ًخاوي 

زه مـ ا٥ت وُٜظَؿ الكتػاع ٍف، ؽت ـوا٥ـ ات،ـامتـواخل تمت،ـْصقصًا ٍم ٚرَّ

 .ا٥ٌديعة(
(2)
   

 فُ ـَ وؿَّ  ِق د ٥ؾتعؾقؿ، متق٘ط احلجؿ، ) :  اٍـ ّجر ٜـف ٣الو

 .٢قائد ٤ثٕة ْارِة ٜـ ا٥ػؼف (
(3)
    

ــقراة  ــاُب أيضــًا ي ر٘ــائؾ د٤ت ــَؼ ا٥ؽت ؼ  ُّ آعفــد ا٥عــاٌ  »ي و٣ــد 

                                           

وا٥عجقُب أن َل٥قػف ِـاىل ٍعـد  ( ،593/ 11 ش )ا٥ـجؿ ا٥قهاج »٤م ذ٤ره ي آْر ٤تاٍف    (1)

دة ٤تاب ّقثش ّقاة احلققان »٤تاب  قَّ ًَ هــ( ٤ـم 773 ي )ش ّقاة احلقـقان » ٢رغ مـ ُم

إّـآت إٟ ش ا٥ـجؿ ا٥قهـاج »ي  ـ ًّب ٍحثل ـ ومل أِدْ  ( ،249/ 4 ي آْر ٤تاٍف )

( ٤تاب 613ـ598/ 3 ٤م ي ) مع َعريػف ٍؽثٕ مـ احلققاكات،  ،شّقاة احلققان »٤تاٍف 

 ( ي ٤تاب ا٥صقد .563ـ9/539 ) احلج، و

 (.61/ 11 ) شا٥ضقىل ا٥المع »    (2)

 (.177ص ش )ذيؾ ا٥درر ا٥ؽامـة »    (3)
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 ِامعة المام هؿد ٍـ ٘عقد ال٘المقة . ،ش٥ؾؼضاىل

هأ أحسن  بأروز » .7 ـوز الذي برز  إبريزأ وز الؽأ مأ ر  ادؼال »، أوشرأ        أو  ،شدأ

  شا٥ـجؿ ا٥قهـاج » :فكظؿ ٢قفا ٤تاٍَ  وهل مـظقمة ٚقيؾة، ،شمـظومةأ الؽامل »
.مـ ٍحر ا٥رِز ي ُالُٞ أ٥ػ ٍقت،

 (1)
 

٢قفـا ٢ـروع  وكظؿ ي ا٥ػؼف أرِقزًة ٚقيؾة، ) : ا٥ًخاوي ٣ال

.و٢قائد ًّـة( ١ريٌة،
(2)
 

                        ٤ـم ي  مــ هـذه آـظقمـة، شّقـاة احلقـقان »و٣د كؼـؾ ا٥ـدمٕي ي 

( 3/213 ،442 ،491. ) 

ّقـاة  »أٙـار إ٥قـف ا٥ـدمٕي ي  شالديباجة عذ شـن ابن ماجـه » .8

 ٤م ٣ال ا٥ًخاوي ي مخس نؾدات، وهقوطقط ،(3/315 ) شاحلققان
(3)
 ،

                                           

ــة »   (1) ــدرر ا٥ؽامـ ــؾ ا٥ ــا٥ع »(، و177ص ش )ذي ــدر ا٥ط ــالم »(، و791ص ش )ا٥ٌ ش إٜ

 (.7/118 ٥ؾزر٤ٝ )

 (.11/61 ش )ا٥ضقىل ا٥المع »   (2)

 (.11/61 ) شالمعا٥ضقىل ا٥ »   (3)
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.و٥ؽـ مات ٣ٌؾ تريره وٌَققضف
(1)
   

فـمات ٜـ ) : ٣ال ا٥تؼل ا٥ػاد
(2)
ده،مُ   ق   ًقَّ  ه(َض ٍعـدَ ـٍُ

(3)
، 

 ف(َض ٍعَض قَّ وٍَ  ) وٌٜارة اٍـ ّجر:
(4)
دة، ) و: ، ٍَـ ٢مت ٜـف مًـقَّ قَّض و٣ـد 

ٍعَضُف ٜٔ ما٢قف مـ إٜقاز(.
 (5)
  

 واٍــ د٣قـؼ ا٥عقـد، وا٥ًٌؽل، وا٥ؼرٌٚل، كؼقٌل مـ ا٥ـقوي، و١ا٥ٌف

َؿُة ا٥ٌارزة ٢قف.   ً وهق ا٥
(6)

 

َؼ ا٥ؽتاب ي ٌ٘ع ر٘ائؾ ماًِتٕ، ي      ؼ  ُّ  شِامعة أم ا٥ؼـرى »و٣د

 ي مؽة .

                                           

ــدة »   (1) ــقد ا٥ػري ــر »(، و3/437 ش )درر ا٥عؼ ــاىل ا٥غؿ ــع »(، 2/348 ش )إكٌ                   ش ا٥ضــقىل ا٥الم

( 11/61). 

 ..(..مات ٜـد مًقده  ) َصحػت ي آطٌقٜة إٟ :   ( 2)

 . (1/457 ش )ذيؾ ا٥تؼققد »   (3)

 . (2/348 ش )إكٌاىل ا٥غؿر »    (4)

 ( .3/341 ٍٓـ ّجر ) شع آم٘س ٥ؾؿعجؿ آػفرسآجؿ »    (5)

                 ٥ؾـدمٕي ش ا٥ديٌاِـة ٜـٔ ٘ـــ اٍــ ماِـة »تؼقؼ ْا٥د ٍـ هؿد احلًـ جلـزىل مــ    ( 6)

 (.73ص )
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ّقاة »، ذ٤ره ا٥دمٕي ي ٤تاٍف  شالوهر الػريد دم عؾم التوحقد » .9

ـــقان ـــة: ) شاحلق ـــع ا٥تا٥ق                (، 2/516 (، )721، 689، 1/71 ي  آقاو

( 3/21 ،66 ،198 .) 

 ٜؿــدة ي هــذا ا٥شــلن، وهــق ٤تــاب مفــؿ، ( ٣ــال: )3/198 ي )و

 (. وهق ي ُمن نؾدات وخؿة ِداً  ٓيًتغـل ٜـف ٚا٥ب،

 ( َؽؾؿ ي مصطؾحاٍت صق٢قٍة، ُؿ أّال إ٥قف .1/721 وي )

ريعة ومشـايخ ـا٥شـ ( ذ٤ر أكف ًٍط ٢قـف ما٣ا٥ـف ٜؾـمىل1/689 وي )

 ا٥صق٢قة.

        شّقـاة احلقـقان »، ذ٤ره ا٥دمٕي ي شدجز  دم الشطركج والـر   » .:

 ( وذ٤ر أكف ي كحق ٠ٜيـ ٤را٘ة .3/177 )

ّـاِل ْؾقػـة :، ذ٤ره شعب  ات الس  ؼ  ؾ  ع  ذح ادأ  » .;
(1)

، وإ٘ـمٜقؾ 

ا٥ٌغدادي.
(2)

 

ذ٤ره  ات،ُالث نؾد وهق ي شغاية الر  دم كالم حؽام  العر  » .>

                                           

 (.2/1741 ش )٤شػ ا٥ظـقن »   ( 1)

 (.2/178 ش )هدية ا٥عار٢ٞ »   ( 2)
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ّـاِل  :وو٥ف ذٌح ٜؾقفـا ٤ـم ذ٤ـره (،1/713ش)ّقاة احلققان»ا٥دمٕي ي 

ْؾقػة 
(1)

وا٥ٌغدادي. 
 (2)

 

دي »   .= ـػ  ـم  لؾص   الع ج 
ق ـة 
م دم ذح الم  ج   شخمتن الغقث الذي اك س 

 أِاده( و٣ال: ) ا٥ًخاوي ، :ذ٤ره
(3)

، وّاِل ْؾقػـة
(4)

، وا٥شـق٤اين
(5)
 ،

 و١ٕهؿ.

ا٥ـدرر آؼصـقدة  » ٌٜدآجقد ٓٙٞ ٍـلن ٜـقاكـف:هؿد ٍـ  وذ٤ر د.

ي آؽتٌــة ا٥قٚـقــة  وطقٚــةً  ًــخةً ٥ــف كُ  وذ٤ــر أنَّ  ،شوا٥ــدراري آصــػقدة

.(58 ٍػؾقركًا ، ر٣ؿ )
 (6)
 

ٌُِٚع  هـ( ٍتحؼقؼ: د.جقؾ ٍـ ٌٜـداهلل ٜقيضـة ، 1429 ي ٜام ) و٣د 

 ي ِزىل واّد. 

                                           

 . ( 2/1191ش )  ٤شػ ا٥ظـقن »   (1)

 (.  2/178 ش )دية ا٥عار٢ٞه »  ( 2)

 (.11/61 ٥ؾًخاوي )ش ا٥ضقىل ا٥المع »  ( 3)

 ، وذ٤ر ا٢تتاّقتف، و٢قفا ا٥ٌاٜث ٜٔ اْتصاره . (1537/ 2 ش )٤شػ ا٥ظـقن »  ( 4)

 (.791صش ) ا٥ٌدر ا٥طا٥ع »  ( 5)

 (.149ص د.هؿد ٍـ ٌٜدآجقد ٓٙٞ )ش ا٥صػدي وآُاره ي إدب وا٥ـؼد »  ( 6)
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ا٥ًــخاوي :، ذ٤رهــا شتــذكرة »  .51
(1)
وّــاِل ْؾقػــة ،

(2)
            ،

وا٥شق٤اين
(3)
 ٥ف َذ٤رة مػقدة(. ) ٣ال ا٥ًخاوي: و١ٕها، 

ق ة، »  .55
ط ٌب مجأ ع  .ذ٤ره اٍـ ّجر ،شووعظقة خأ

 (4)
 

ىرػودتهى:ى
٘ـــ  ٜٔا٥ديٌاِة  »و ، شّقاة احلققان » ٌف :ا٥ذي يظفر مـ ْالل ٤ت

شفاٍـ ماِ
(5)

قهر اجلـ » مــ ٤تاٍـف أْـر:ش ّقاة احلققان »، وا٥ـؼقٓت ي 

مــ ، ـ ٜػا اهلل ٜــف ـ أٙـعريٌّ صـقيٌّ  أن ا٥دمٕي شي ٜؾؿ ا٥تقّقد ا٥ػريد

 متلْري إٙاٜرة
(6)
و٥ـف ٤ـالم  ا٥ذيـ جعقا ٍٞ إٙعرية وا٥تصـقل ، ، 

                                           

 (.61/ 11 ٥ؾًخاوي )ش ضقىل ا٥المعا٥ »   (1)

 (.386/ 1 ) ش٤شػ ا٥ظـقن »    (2)

 (.791صش ) ا٥ٌدر ا٥طا٥ع »  ( 3)

 ( .177ص ش )ذيؾ ا٥درر ا٥ؽامـة »    (4)

ـَّة »ي     (5) ًُ وهـق ي آْـر ر٘ـا٥ة  ،شٍـاب ٢ـقم أكؽـرت اجلفؿقـة »ي ذّف ل ش أٍقاب ا٥

ؾقـف َعؼٌـات جقؾـة ي آقاوـع ا٥تـل و٥ـف ٜ ا٥طا٥ب:ٌٜداهلل ٍـ ٌٜدا٥رّقؿ ا٥عـامري،

َُـ٠ . ي أم ا٥ؼرى، و ْا٥ػ ٢قفا أهؾ ا٥ًـة واجلمٜة ـ ٢جزاه اهلل ًْٕا ـ وا٥ر٘ا٥ة  مل 

ٌ فة ، إٙـاٜرة، » يـظر دم وصف هذه ادرحؾة :   ( 6) ش آاَريديـة ـ  ا٥ِػـَرق ا٥ؽالمقـة ـ آشـ

 ٜـز وِـؾ ٍـٞ أهـؾ ا٥ًــة ا٥ـػل ي ٍـاب صـػات اهلل »( ، 56ص أ.د.كاس ا٥عؼؾ )

= 
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 يشٌف ٣قل احلؾق٥قة.

 : شحقاة احلقوان» من كتابهوهذه كؼوالٌت 

                  فا ـٌتــؽل ا٥صـػات ا٥تـل يثـكؼؾ ٜـ اٍـ ا٥عريب آا٥ـ (1/137 ي )

 ا٥ؼـدرة، واحلقاة، ا٥تل يثٌتفا إٙاٜرة : ا٥عؾؿ، وهل ٌ٘ع ٢ؼط، ـ َعاٟ ـ  هلل

 .ومل يتعؼٌف آم٥ػ( ) ا٧ٌ٥ . ا٥ًؿع ، ا٥ؽالم، الرادة،

وهـق  ٣ـال: ( ذ٤ر أٍا احلًـ ٜٝ ٍـ احلًـ اخِلَؾعـل ،1/697 وي )

 ٜاىل ٜـده مًتجاب .وا٥د و٣ٖه معروٌل ٍا٥ؼرا٢ة، مـ أصحاب ا٥شا٢عل،

 . ( ٘مال اهلل َعاٟ ٍجاه هؿد 1/721 وي )

ُ٘ 2/143 وي ) ئؾ: هؾ ا٥ٌـارئ  ـ َعـاٟ ـ ي ( ذ٤ر أن إمام احلرمٞ 

 .ومل يتعؼٌف آم٥ػ( هق متعاٍل ٜـ ذ٥ؽ ... ) ٢ؼال: !ِفة

 واجلـقـد أ٣ـقآً ي ا٥تصـقل، ( ٍعد كؼؾف مـ ا٥شـٌٝ،2/149 وي )

________________________________ 

= 

مـفج أهؾ ا٥ًــة واجلمٜـة  »(، 619ـ 618ص ٕرز٣ل ٘عقداين )ش واجلمٜة وآعطؾة

                (،173ــ162ص ) خلا٥د ٍــ ٌٜـدا٥ؾطقػ كـقرش ومـفج إٙاٜرة ي َقّقد اهلل َعاٟ

              و ومـا ٍعـدها (،  2/626 د. ٌٜـدا٥رحـ آحؿـقد )ش مق٣ػ اٍـ َقؿقة مـ إٙاٜرة »

 ( .63ص خلا٥د ٍـ ٜٝ آر  ا٥غامدي )ش كؼض ٜؼائد إٙاٜرة وآاَريدية »
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 ٍعضفؿ:٣ال: وما أًّـ ٣قل 

دَت أْكتـائل *   وي ٢ــائل ٢ـك ٢ـــ ٢ــوٜ ِِ  اـائل ُو

ًؿل * ٘ل٥َت ٜـل ٢ؼؾُت أْكتا ِِ ِؿ  ْ٘  ي َهِْق ا٘ؿل وَر

ِ٘ ـأٙ ي إ٥قـار   اـائل وُدمَت أْكتــك ٢ـ٢*      ؽ ّتكـر 

ِ٘ ـَت ّقـأك  . ؾٌل   *      ٢حقثم ٤ـُت ٤ُـَت أكتاـرُّ ٣ـايت و

أي  : شإن اهلل جقؾ حيـب اجلـمل » ٣ال ٜـ ّديث :( 2/425 وي  )

ُؿ كؼؾ ٜـ ا٥ؼشٕي، وا٥ــقوي، وإمـام  ًّـ وجقؾ، أمره ٌ٘حاكف إن ٤ؾَّ 

 احلرمٞ .

                                   : ( ٜــ ٣ق٥ـف ـ َعـاٟ ـ ي َؽؾقؿـف مق٘ـك 3/193 وي )

 ،كؼَؾ مـ ا٥ثعؾٌل :٣قل اٍــ ٌٜـاس   (8ا٥ـؿـؾ:  )  ژ ں ں   ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژ

وهـق اهلل  يعــل ٣ُـدس مــ ي ا٥ــار . ري:ـواحلًـ ا٥ٌص و٘عقد ٍـ ٌِٕ،

،  َٜـ ًَ    فك كػ

ــ  و٣قل ا٥ثعؾٌل: وَلويؾ هذا ا٥ؼقل : أكف ٤ان ٢قفا ٓ ٜـٔ ٘ـٌقؾ متؽُّ

وأ٘ـؿعف  ٍؾ ٜٔ أكف ـ ِؾ وٜال ـ كادى مق٘ـك  إًِام،

٥ؽالمـف  ٢ا٥شـجرة ُمظفـرٌ  وأٛفر ٥ف رٍقٍقتف مـ كاّقتفـا، ٤المف مـ ِفتفا،

 َعاٟ ...
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ٍَّ  ا٥عٌدُ  و٤ذ٥ؽ إذا ذ٤رَ  ( ] ٣ؾُت:3/194 وي )  ٢م ذ٤ـرَ  ،هدَ ف أو َحِ ر

ًَ  ذ٤رَ  ــ َعاٟ ــ ، ٕكف إٓ اهللُ اهللَ دَ ، وٓ حِ  إٓ اهللُ اهللَ ها  ٍقا٘ـطة دَ ف وحِ كػ

ــعْ ٢ِ  ــدُ  :ف ؾِ ــةٌ  وا٥عٌ ــفُ  آ٥ ــقس ٥                        ژ ھ  ھ ہ     ہ ہ ژ           ٹ ٹ.  رىلٌ  ٥

ــران:  ــقد:  ژ               ڳ   ڳ گ گ ژ     ٹ ٹ    و ،)128)آل ٜؿ ــ، ٢ػِ   )123)ه ــدِ ا٥عَ  ُؾ ْع ٌ 

ًَ يُ   ژ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ       ٹ ٹ ،وإجيـاد  ٍؼ ْؾـَْ كًِـٌَة إٟ اهلل  ُب ـ

ًَ ويُ  .)96)ا٥صـا٢ات:  ٜؾقـف أو يثـاب ،  َب ٥قعا٣َـ ،وإ٘ـادٍ  ٍب ًْ ٤َ  ٌةَ ًْ كِ  دِ ٌْ إٟ ا٥عَ  ُب ـ

 .... إٟ أن ٣ال: أٜؾؿ ـ َعاٟ ـ هللوا

ْٜ  جرةِ ا٥شَّ  ـَ مِ  آًؿقعُ  وأما ا٥ؽالمُ   ، أنَّ  احلؼ   أهؾِ  ذهَب مَ  ؿ أنَّ ؾَ ، ٢ا

ـٍ مُ  ـ َعاٟ ـ اهللَ  ، ٕنَّ  انِ وا٥زمَ  ،واجلفةِ  ،وآؽانِ  ،وا٥ؽالمِ  ،د  ٜـ احلَ  ًتغ

َْ احلُ  اراِت مَ أ ـْ ذ٥ؽ مِ   أِؾُّ  ــ ٌحاكف٘ــ ق ف ، وهُ ؾؽُ ومُ  فُ ؾؼُ دوث ، وهل 

إو٣ات ،  قفِ ِص ات ، أو ُت ػَ ٍا٥ص   دُّ فات ، أو حُي ٍاجلِ  قصَػ يُ  أنْ  ـْ مِ  وأٜظؿُّ 

ـُ  يفِ قِ أو َت   . ارُ وا٣ٕطَ  إما٤

َُ  َػ قَص يُ  أنْ  اَل حَ ٤ذ٥ؽ، ا٘تَ  وٓا ٤ان   ،  ةٍ فَ جِ ٍِ  ةٌ تصَّ ا ُو ف ٍل َّ ذا

 . ي مؽان ةٍ ؾة مـ مؽان إٟ مؽان ، أو ّا٥َّ ؼ  ـَ تَ أو مُ 
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ـا٥ وي أن مق٘ك رُ  َ٘  ـ َعاٟـ اهلل  فُ ؿَ ٤ؾَّ  ـؿَّ مــ  ا٥ؽالمَ  عَ ؿِ ، 

ْ فَ اجلِ  رِ ـائـ٘ الم اهلل ـف ٤ــٍذ٥ؽ أك ؿَ ؾِ ـاّدة ، ٢عُ وَ  فةٍ ـِِ  ـْ مِ  فُ عْ ـًؿَ يَ  ات، ومَل

 . ـ َعاٟـ 

  فُ ٍلكَّ  ـ َعاٟ ـ َػ قَص يُ  أنْ  زْ مل جَيُ  ،هذا وإذا ٌَُت  
 ُل ــزِ أو يَ  ،اً عَ قِوـمَ  ؾُّ حَيِ

َِ ػ ٍلكَّ قَص ؽاكًا ، ٤م ٓ يُ م َٜ  ،رٌ قهَ ف   ٍل رْ ف ٍَحـ٤الُمـ ُػ قَصـ، وٓ يُ رٌض وٓ 

،  ـ َعـاٟ ـ فِ ٍذاَِـ ٣ائؿـةٌ  ق صـػةٌ هُ  ، ٍْؾ خالفًا لؾحـابؾة احلشوية، قٍت وٓ َص 

ٍجال٥ـف  ؾقـُؼ ، ومـا ٓ يَ ؿِ ؽْ وا٥ـٌُ  سِ رْ اخلُـ ل ٜـف  ـا آ٢ـاِت ػِ تَ ٢قـْ  ، ا قصُػ يُ 

 ََ  اق ٍآكتؼال إٟ ا٥ؼؾقب وإوراق .رَ ال وا٥ػِ َص آكػِ  ُؾ ؼٌَ و٤م٥ف، وٓ 

 ع،قِوـمَ  ونَ دُ  عٍ قِوـي مَ  ٢قجـقز أن يؽـقنَ  ، وال٘معُ  امُ وأما ال٢فَ  

 ذاَـف، فِ ـْ ٜٔ ٤ُ  ٍا٥ق٣قِل  وٓ إدراكٌ  وّقث مل يؼع إّاٚةٌ  ون مؽان،دُ  ومؽانٍ 

ــقرى:)   ژٹ ٹ    ٿ  ٿٿ       ٿ ٺ ژ     ٹ ٹ ــاىلُ  (11ا٥ش ــا ال ي  وأم

ِٜ  ش .يا مق٘ك إكف »: ـ َعاٟ ـ ٣ق٥ف   .[ايةـَ و٥قس ٍؽِ  ،مدٌ ٢فق 

 آحٌة(. ( كؼؾ ٜـ أيب ٜٝ ا٥د٣اق و٢قف َلويٌؾ صػة )3/336 وي )

                َلويـؾ صـػة  وٜقـاض : و١ٕه، ( كؼؾ ٜـ آاوردي،3/419 وي )

 ا٥قؿٞ( . )
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 ٘اق اخلالل ي مًل٥ة رؤية ا٥ـٌل  (3/196 وي )

ٍَّف ٥ق  ،وأْرة دم الدكقا٣ؾُت: رؤية اهلل ـ َعاٟ ـ  ؾة الهاىل ....و٣ال: ]ر

 .[.ِائزٌة ٍإد٥ة ا٥عؼؾقة وا٥ـؼؾقة .

٣ال اٍـ ٣تقٌـة ي  (: ] ٢ائدة:1/642 ومـ ٜجائب آم٥ػ ، ٣ال ي )

ؾْ  و٤تاب اجلَْػِر ، ) :شأدب ا٥ؽاَب » ْػر، دُ ِِ ٤تب ٢قـف المـام ِعػـر ٍــ  َِ

ْؾِؿف،هؿد ا٥صادق ٔل ا٥ ِٜ و٤ؾَّ ما يؽـقن إٟ يـقم  ٌقت ٤ُؾَّ ما حيتاِقن إٟ 

 .٢ذ٤ر ا٥ٌقتٞ [ ا٥ؼقامة( وإٟ هذا اجلػر أٙار أٍق ا٥عالىل آعري ٍؼق٥ف:

: أدب  »وي ا٥ـؼؾ وهٌؿ، وْطُل ٤ٌٕ، أما ا٥قهؿ ٢ا٥ؽالم ٥قس ي  قؾتأ

ش َلويؾ وتؾػ احلديث »ٍؾ هق ي  ،شا٥ؽاَب
(1)
 ػـل ٚريؼـةوأما اخلطـل ٢ ،

ّقث أن اٍـ ٣تقٌة ذ٤ره ي معرض الكؽار ٍخـالل مـا يـقّل إ٥قـف  ا٥ـؼؾ،

ي.  كؼؾ ا٥دمٕي ،  وَليقده ٍعَدُه ٌٍقتٞ ٥ؾؿَعر 

َػًـٕ  وأٜجـُب مــ هـذا ا٥تػًـٕ ، : ]  وٌٜارة اٍــ ٣تقٌـة

قكف مـ ٜؾؿ ٍاٚـف، ا٥روا٢ض ٥ؾؼرآن، ُٜ  ٍم و٣ع إ٥ـقفؿ مــ اجلَْػـر ... وما يدَّ

ْؾُد ِػر، ِِ ؾؿف،و٤ؾ ا وهق  ِٜ دَّٜق أكف ٤َتَب ٢قف لؿ المام ٤ؾَّ ما حيتاِقن إٟ 

                                           

 .(155ص ش )َلويؾ وتؾػ احلديث »   ( 1)
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 .ما يؽقن إٟ يقم ا٥ؼقامة [
(1)
  

جتــاه العؼــدي اــذه ادرحؾــة مــن مراحــل * ويـظــر دم الــرد عــذ اال

 الصاعرة:

ــ ٜـرٌض وَؼـقيؿ ي وـقىل  آراىل اٍـ ّجر القتؿل آٜتؼادية » (1

 ز ا٥شايع . هؿد ٍـ ٌٜدا٥عزي د. ٥ؾشقخ شٜؼقدة ا٥ًؾػ ـ 

ـ ٜـرٌض وَؼـقيؿ ي وـقىل  آراىل أيب احلًـ ا٥ًٌؽل آٜتؼادية » (2

 ٜجالن ٍـ هؿد ا٥عجالن .  د. ٥ؾشقخ شٜؼقدة ا٥ًؾػ ـ  

ىوأماىرنىتصوفه:ى
ذ٤ر ا٥تؼل ا٥ػـاد  ٢ؼد

(2)
وٜــف ا٥ًـخاوي ،

(3)
ـَ ٍؿؼـاٍر  ] : أكـف ُد٢ِـ

ق٢ِقَّة ب ــ٘عق »ا٥صُّ ًُّ اهدًا ي ـوٙـ ،ق٢قة  ـاـا٥صـ و٤ـان أّـدَ  ،شَعداىلـد ا٥

 .[ فاػِ و٣ْ 
(4)

        

                                           

 آصدر ا٥ًاٍؼ.    ( 1)

 ( .2/374 ش )ا٥عؼد ا٥ثؿٞ »   ( 2)

 ( .11/61 ش )ا٥ضقىل ا٥المع »   ( 3)

هــ(  ٥قـظـر ي 18/5/797 يؾٌغا ا٥ًـآل ي ) ٥عؾ ا٥شفادة ٤اكت ٍعد أن كزل إمٕ    (4)

 ( .2/215 ) ٥ؾؿؼريزيش آقاٜظ وآٜتٌار »٤تاب و٣ػفا، يـظر: 
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ويؼـال: اخلاكؽـاه  إذن ُهَق أّـُد ُصـق٢قة اخلاكؼـاه ،
، ا٥صـالّقة،  (1)

 شدار ٘عقد ا٥ًعداىل »آعرو٢ة ٣ٌُؾ ي ا٥دو٥ة ا٥ػاٚؿقة ب 
(2)
وهـل دويـرة  ،

عؾت ٥تَخؾ ـقفؿ ٢قفـا ٥ؾعٌـادة، ا٥صق٢قة ٍخط رٌّة ٍاب ا٥عقد ي ا٥ؼاهرة، ُِ 

 (هـ569) ٘ـة  َوُو٣َِػْت ٜؾقفؿ
(3)
 

                                           

ٍة ،    (1)  واُ٘تعؿؾ مصطؾحًا ٥دار ا٥صق٢قة، ا٥ٌقت. أصؾفا ٢ارد،ومعـاها: وهل ٤ؾؿٌة معرَّ

 لجـرة،جع ْاكؽاه ، ي ّدود إرٍعؿئة مـ ٘ــل ا و٣د ّدُت اخلقاكؽ : ورٍاٚفؿ .

ٙػاىل ا٥عؾقـؾ ٢ـقم ي  »(، 2/414 آؼريزي)ش آقاٜظ وآٜتٌار » ٣ا٥ف آؼريزي. يـظر:

٣صد ا٥ًٌقؾ ٢ـقم ي ا٥ؾغـة ا٥عرٍقـة  » (،227ص ٥ؾخػاِل)ش ٤الم ا٥عرب مـ ا٥دْقؾ

         ٔد ي ٙـٕ ش معجؿ ا٥ٕػـاظ ا٥ػار٘ـقة آعرٍـة » (،1/449 ٥ؾخػاِل )ش مـ ا٥دْقؾ

 (  .58ص )

ام ا٥ؼ٧،  ٍقان، ويؼال: ويؼال:ٜـٖ، أصؾف ٥ؼٌب ٥أل٘تاذ ٣ـٖ،   ( 2) دَّ ُْ وٜتقؼ اخلؾقػة  أّد 

 ( .2/415 ) ٥ؾؿؼريزيش آقاٜظ وآٜتٌار »٤م ي  هـ (544٘ـة  ٣ُتؾ ) آًتـ٧،

وأو٣ـػ ٜؾـقفؿ  ا٥ـاس صالح ا٥ديـ يق٘ػ ٍـ أيقب ٍـ ٙادي. أو٣ػفا مؾؽ م٧ ،   (3)

َّٟ ٜؾقفؿ ٙقخًا ، جؾة مـ آصا٥ح، ب ب وو ََّب لؿ ٢قفـا مـا  ،شٙقخ ا٥شققخ »وُيؾؼَّ وَر

آصـدر  »و١ـٕ ذ٥ـؽ.  وٍجقار ا٥دار مالّؼ لـا، مــ حامـات، ومؼـٖة، حيتاِقكف،

 ٍت٧ل. ش ا٥ًاٍؼ

هــ( ٍؼقـادة أمـٝ ٙـقخ 717٘ــة  ) الـدار اكطؾؼـت ةؾـة الصـوفقة  ومن هذه

ؾٍ  ةئَ ًؿِ ـدري، وجاٜة كحقمَخ ومعف اٍـ ٜطا ا٥ًؽ ا٥صق٢قة ٍا٥ؼاهرة، ُِ ، ٥طـرد ٙـقخ  َر

= 
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 وتصوفه ضافٌح دم الؽتا  ، بللوان صتى:

ٌٕ ٓيـح٧. ٣ال: وإّقاىل آقَك ٤رامٌة ٥ألو٥قاىل ، (1/657 ي )  ٤ث

يـظـر  وذ٤ر أمثؾة ْرا٢قة صق٢قة ي إّقـاىل آـقَك ٤رامـة ٓشـايفؿ،

 ( . 165/ 4و) ( ،3/741 (، و)2/23،338 )    مثاًل:

تصــقر ٥ألو٥قــاىل ي صــقرة ٜجــقز ا٥ــدكقا َ ٣ــال: ) (2/511 وي )

 .(2/512 ) وهق ي، ختدمفؿ، ٤م ٘قليت ( 
________________________________ 

= 

ِٕؾ ٤المف ي : ر، ٢شؽقه إٟ إمٕـال٘الم اٍـ َقؿقة ـ رحة اهلل َعاٟ ٜؾقف ـ مـ مص

 .  ومـعف ٍا٥تق٘ؾ ٍا٥ـٌل  و١ٕه، مشايخ ا٥صق٢قة ٤اٍـ ٜريب،

ـظر: ، 182ص ش )اجلامع ٥ًٕة ٙقخ ال٘الم اٍـ َقؿقـة ْـالل ٘ـٌعة ٣ـرون » يأ

اد احلؿؾة، هـؿ653، 616، 537، 517، 214،477 مــ مشـايخ  ( . وَمـ ُذ٤ر ِمـ ٣ُقَّ

ش ّقـاة احلقـقان »٥ذا مل يـؼؾ ا٥دمٕي ي ٤تاٍف  مشايخ ا٥دمٕي ي آٜتؼاد وا٥تصقل،

 ، وٓ ٜـ َؾؿقذه اٍـ ا٥ؼقؿ ومراِعف، مع ٤ثرة كؼق٥ف، ٜـ ٙقخ ال٘الم اٍـ َقؿقة ٙقئًا ،

ف،3/36 إٓ ي مقوع واّد  ي ) وكؼـؾ ش ( مػتـاح دار ا٥ًـعادة») ي  ٣ـال: ( ومل ُيًؿ 

 . ُّٕ  ٤المًا ي ا٥تط

دُّ ٙقخ ال٘ـالم، ،شآحرر »وكؼؾ ٜـ آجد اٍـ َقؿقة مـ ٤تاٍف  َِ وذ٥ـؽ ي  وهق

 ( .3/561 و) (45/ 1 مقوعٞ )
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وذ٤ر اْتالل ا٥ــاس ٢قـف، وّـاول  ( َرِؿ ٥ؾَحالَّج ،2/71 وي )

ه آٜتذار ٥ف ، المـام، ٣طـب ا٥قِـقد، ّجـة  ) :وأٙار إٟ اٜتذار َمـ ٘مَّ

 ال٘الم( يعـل : ا٥غزاٌ.

 ( مَدَح احلالَّج.2/147 وي )

: ـٔ ٤ُْػـِر  : ) ٣ال اٍـ ٤ثٕ و٣د قؾتأ َٜ ٍَغـَداد  َََّػؼ ٜؾـمىُل  و٣د ا

َؾـمىُل ٍغـداد إِْذ َذاَك ُهـُؿ  ُٜ ٔ ٣َْتؾِِف وَصْؾٌِِف، و٤ـان  َٜ ِج وَزْكَد٣َتِِف، وَأْجَعقا  احلاَلَّ

ْكَقا (. ا٥دُّ
 (1)
  

 ومما ٣ال: ٚال ،٢ل   ا٥ذهٌل ٥ف وَرِؿ

[  ًُّ ُّ  :ؿلؾَ ٣ال ا٥ وا٥ــاس ي  ، آق٣ـػ ي ؤي وا٣ػـاً ؽل ٜـف أكـف رُ و

ـ وأٍرأُ  ،كٜم ٣ر٢ؽ ٍف ٌٜادُ  َؽ هُ كز  أُ  :وهق يؼقل ،ا٥دٜاىل  َّّ ك ٍـف دَ إ٥قؽ مما و

 . آقّدون

َّّ  ،هذا ٜٞ ا٥زكد٣ة )ا٥ذهٌل(: ٣ؾُت  ـ٢نكف َٖأ مما و  ّ دون د اهلل ٍف آق

٢فؾ وّـدوه َعـاٟ إٓ ٍؽؾؿـة  ،ا٥ذيـ هؿ ا٥صحاٍة وا٥تاٍعقن و٘ائر إمة

ـ ٣الـا مــ ٣ؾٌـف ٢ؼـد مَ  » :  تل ٣ال ر٘قل اهلل  الْالص ا٥

                                           

 .(11/139 ش )ا٥ٌداية وا٥ـفاية »   ( 1)
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٢ـنذا  ،اهلل ر٘ـقُل  هؿداً  وهل ٙفادة أن ٓ إ٥ف إٓ اهلل وأنَّ ش . ّرم ما٥ف ودمف

متًـٗ  ،ي وا٥ظـاهروهق صـقي ا٥ـز   ،زكديٌؼ  ٍرئ ا٥صقي مـفا ٢فق مؾعقنٌ 

 ،وي ا٥ٌاٚـ ٢فق مـ صق٢قة ا٥ػال٘ػة أٜـداىل ا٥ر٘ـؾ :ٍا٥ـًب إٟ ا٥عار٢ٞ

 ،وإٟ مؾتـف مـتًٌقن إٟ صـحٌتف  أيام ا٥ـٌل  ٤م ٤ان جاٜة ي

 ، اهلل  ٓيعـر٢فؿ كٌـل ٣ـد ،دة آــا٢ؼٞرَ مَ  ـْ ا٥ٌاٚـ مِ  وهؿ ي

ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ    ژ  ٣ال ا٥ـؾف َعاٟ: ،وٓ يعؾؿ  ؿ

ر أن ٓ ـ٢نذا ِاز ٜٔ ٘ـقد ا٥ٌشـ     (111ا٥تقٍـة: )   ژچ  چڇ  ڇ  ڇ

٢ٌـإوٟ أن يػـك ّـال  ،آـا٢ؼٞ وهؿ معف ي آديـة ٘ــقات يعؾؿ ٌٍعض

ٜـٔ ا٥عؾـمىل   جاٜة مـ آـا٢ؼٞ ا٥ػار١ٞ ٜـ ديـ ال٘الم ٍعده

 .... مـ أمتف

٤ـم  ،٢م يـٌغل ٥ؽ يا ٢ؼقف أن ٌَادر إٟ َؽػٕ آًؾؿ إٓ ٍٖهان ٣طعل 

ف وا تؽ ٍاٚـف ؾُ ١َ ٓ يًقغ ٥ؽ أن َعتؼد ا٥عر٢ان وا٥قٓية ٢قؿـ ٣د َٖهـ زَ 

 هًــاً  ـ رآه آًـؾؿقن صـاحلاً مَ  ٍؾ ا٥عدل أنَّ  ،وٓ هذا  ،٢ال هذا ،وزكد٣تف

 وأنَّ  ،وـال٥ة ٓ ىتؿع ٜٔ إمةُ  إذْ  ،ٕ ؿ ٙفداىل اهلل ي أروف ،٢فق ٤ذ٥ؽ

مــ ٤ـان  وأنَّ  ،٢فـق ٤ـذ٥ؽ  ،أو مـٌطالً   أو مـا٢ؼاً   ـ رآه آًؾؿقن ٢اِراً مَ 

 َُ وٚائػـة ُا٥ثـة  ،وٚائػة مـ إمة َثـل ٜؾقف وٌَجؾف  ،ف ؾُ ؾ  َض ٚائػة مـ إمة 
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وأن  ،عـرض ٜــف ٢فـق ممــ يـٌغـل أن يُ  :ٜؾقـف َؼػ ٢قف وَتقرع مـ احلـط  

ٌّ ْصـف أَ إ٘ـالمَ  ٕنَّ  ،وأن يًتغػر ٥ف ي اجلؿؾـة  ،ض أمره إٟ اهللػقَّ يُ 
 ،ٍقؼـٞ ِٝ

 .ممـٞويصػق ٣ؾٌؽ مـ ا٥غؾ ٥ؾؿ ،٢ٌفذا ًَٗيح ،٢قف ف مشؽقكٌ ووال٥َ 

ُ٘  ،فؿفؿ و٢ا٘ؼَ فؿ مممـَ أهؾ ا٥ؼٌؾة ٤ؾَّ  ُؿ اٜؾؿ أنَّ               ،فؿَٜ دِ ٌَتـؿ ومُ فُ قَ ـ  و

ومل جيؿعـقا ٜـٔ  ،اجَكـ ٍلكف ٘ـعقدٌ  ؿٍ ًؾِ ؿعقا ٜٔ مُ مل جُي  ــ ٘قى ا٥صحاٍةـ 

َٜ  ٢فذا ا٥صديؼ ٢ردُ  ،ها٥ؽ  مًؾؿ ٍلكف ٙؼلٌّ   ،٣فؿ ٢قـفرُّ َػـََ  َت َؿـؾِ إمة ٣ـد 

 ُٜ و٤ـذ٥ؽ  ،و٤ذ٥ؽ اٍــ ا٥ـزٍٕ ،و٤ذ٥ؽ ٜٝ ،ؽ ٜثمنو٤ذ٥ ،ؿرو٤ذ٥ؽ 

 ،و٤ذ٥ؽ أحـد ٍــ ّـٌـؾ ،و٤ذ٥ؽ ٠ٍ آريز ،و٤ذ٥ؽ آلمقن ،احلجاج

ر ـمـ إٜقان ي اخلـٕ وا٥شـ اً وهؾؿ ِرَّ  ،وا٥ـًائل ،وا٥ٌخاري ،وا٥شا٢عل

ـ ِفؾة آًـؾؿٞ مِ  كاٌس أُ  ؿَّ ي اخلٕ إٓ وَُ  ٤امؾٍ  إمامٍ  ـْ ٢م مِ : إٟ يقمؽ هذا 

ــقَكــومٌتــدٜقفؿ يذمُّ  ا٥ٌدٜــة وا٥ــتجفؿ  ي ـ رأسٍ ومــا ِمــ ،ٜؾقــف قنَ ف وحيطُّ

رون ٥ف ويـذٍقن ٜــف ويـديـقن ٍؼق٥ـف  ـقى ـأكاس يـتص فُ وا٥ر٢ض إٓ و٥َ 

آتصػٞ  ،وإكم ا٥عٖة ٍؼقل جفقر إمة اخلا٥ٞ مـ القى واجلفؾ: وِفؾ 

ــ ،ٍــا٥قرع وا٥عؾــؿ ــب  د  فت  ــح  اهلل ك  د  ا عب ــر ي  ــ ة  ؾ  رؤوس  ـْ ا٥ــذي هــق ِمــ جال  احل 

 ،وّا٘ب كػًـؽ ،ذ٥ؽ واَؼ   ،عوَقرَّ ،وأكصػ  ،ا٥زكد٣ة اةِ َٜ ودُ  ،ا٥ؼرامطة

ـ ٢نن َٖهـ ٥ؽ أن ٙمئؾ هذا آرىل ٙـمئُؾ   ،هـب ٥ؾرئا٘ـة ،٥إل٘ـالم و  دُ َٜ
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                   وإن َـٖهـ ٥ـؽ  ،تـفحؾَ مــ كِ  ٢تـٖأَ  ،ّريص ٜٔ ا٥ظفـقر ٌٍاٚـؾ وٍحـؼ

 ،إ٘ـالمؽ دْ د  ٢َجـ:  مفدياً  هادياً  ؼاً هِ  ـ هذه واحلا٥ةُ ـ أكف ٤ان  ـ وا٥عقاذ ٍاهللـ 

ٌ   ،وا٘تغث ٍرٍؽ أن يق٢ؼؽ ٥ؾحؼ  ى دَ ٢ـنكم الُـ ،ؽ ٜٔ ديــف٣ؾٌَ  َت وأن يث

وإن ٙـؽؽت ومل  ،وٓ ٣ـقة إٓ ٍـاهلل ،يؼذ٢ف اهلل ي ٣ؾـب ٌٜـده آًـؾؿ قرٌ كُ 

ٜــف  اهللُ َؽ ٥ْ ومل يًـل ،أرّـت كػًـؽ ،مـل ٍـفوَٖأت مما رُ  ،فَعرل ّؼقؼتَ 

. اكتفى ادراد كؼؾه . .[.. أصالً 
(1)
   

وذ٤ـر  ( أٌْاٌر وْزٌٜالت صق٢قة ٜـ اٍـ ا٥ػارض ...3/19 وي )

٢قصؾفا  ٢لمره ٍا٥ذهاب إ٥قفا، ر،ـوهق ي مص أكف ٤ََشَػ ّٕد مريديف مؽَة،

 ي احلال.. !

ُ٘  ( ٣ال: )2/424 وي )  ــ  رحـف اهلل َعـاٟـ طامل ًْ ئؾ أٍق زيد ا٥ٌِ و

 آعــك، صـؿداينَّ  داينَّ رْ ٢ؼال: هق أن يؽقن وّداين ا٥تدٍٕ، ٢َ  !لارِ ٜـ ا٥عَ 

 ٍَّ ا٥عجائـب ،  داينَّ ْؾـَْ  ،قراين ا٥عؾـؿة، وّداين ا٥عـقش، ُكـقَّ ا٥ؼُ  اينَّ ا٥رؤية، ر

ـ قيتَّ ُؽـمؾَ  ، ا٥طؾـب٦ِ ّْ احلديث، وَ  مويَّ َ٘   ً  ، ر  ـا٥
، قـب ح الغ  مػـات   هأ ــد  ع 

 ،احلـدَّ  ٣ات إٍـرار، ٢ـنذا ِـاوزَ ادِ س، وُه دُ ؼُ وِقاهر ا٥ ،وْزائـ احلؽؿ

                                           

   .(14/313 ) شٕ٘ أٜالم ا٥ـٌالىل»    ( 1)
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 . (مقصقٍل  ُٕ ١َ  فُ وّا٥ُ  ،دركٍ مُ  ُٕ ق ١َ ٢فُ  ،وارَػع إٟ أٜٔ

ٓحؿـد ٍــ  ش٤تاب ا٥تقّقـد »( كؼؾ ٤المًا صق٢قًا مـ 1/695 وي )

 ُؿ أيَّده. أيب ٍؽر ا٥رازي،

وهق ٤ثٕ ا٥ـؼؾ ٜــ ٙـقخف ا٥قـا٢عل ا٥صـقي، وكؼـؾ أيضـًا أذ٤ـارًا 

ه ِب  وأدٜقة    :ٍدٜقة ممَـّ ٘مَّ

.ش٘قدي ا٥شقخ ا٥عارل ٍاهلل َعاٟ أٍق احلًـ ا٥شاذٌ »
(1) (2)

 

ؽـَل ٥ــا ، ( ٣ال :2/116 وي ) ُّ يــا ٍا٥ًــد  واٙـتفر، ) وممـا  وُرو 

 أكف ٣ـال: ا٥صحقح ٜـ ا٥شقخ ا٥عارل ٍاهلل َعاٟ أيب احلًـ ا٥شاذٌ 

  و٣د ٍاهك مق٘ك وٜقًك ي آـام،  رأيُت ا٥ـٌل 

ٌ ٤فذا ! وأٙار إٟ ا٥غزاٌ، ٢ؼال لم: ٍالمام ا٥غزاٌ، ْٖ َّ  ٣آ: ٓ.   ي ُأمتؽم 

                                           

و٣د ٤تـب ٙـقخ ال٘ـالم اٍــ  صاّب ا٥طريؼة ا٥صق٢قة وإوراد ا٥ٌدٜقة آشفقرة،    ( 1)

ُٚ  ردًا ٜؾقف،  َقؿقة  ا٥رد ٜٔ ا٥شاذٌ ي ّزٍقـف ومـا صــػف ي آداب  »ٌع ٍا٘ؿ و

 ش .ا٥طريؼ

 ، 154 ، 146، 145، 121، 1/51 ] يـظر ي ا٥ـصقص ا٥دا٥ة ٜـٔ َصـق٢ف أيضـًا :    ( 2)

368 ، 693 ، 721 ، 694 ،] [2/149 ،151 ، 485  ،517، 511 ،616، ] [ 3 /

41 ،196 ،515 ،741 ،742، ]  [4/541 ،542. ] 
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ـْ ٍـاهك ٍـف ا٥ـٌـلُّ  ٌُؽ َم ًْ َّ مق٘ـك  ُؿ ٣ال ا٥دمٕي: 

وٙفد ٥ف ا٥صديؼقن ٍا٥صديؼقة ا٥عظؿك(.  وٜقًك،
(1)
 

( ٜــ اٍــ ٜطقـة أن 1/137 ) ٢ؼد كؼؾ ا٥ـدمٕي :ولؾػائدة

( َؽؾَّؿ ٜـ هـة المـام أحـد ٍــ ّـٌـؾ 1/278 ي )و ا٥ؼرآن ١ٕ وؾقق،

 .ي مًل٥ة ْؾؼ ا٥ؼرآن 

( كؼؾ ٜـ ا٥طرٚقر ٤المًا ًّـًا ي ِقاب مًل٥ة ٜــ 3/82 وي )

 وييٍقن ٍا٥دل وا٥شٌاٍة. وير٣صقن، ٣قم يؼرأون ا٥ؼرآن، وُيـشدون،

 مل ُيَعؾ ؼ ٍش،. وي آقاوع ا٥ثالُة ا٥ًاٍؼة ،

 

 

                                           

ُٕ ا٥ـؼؾ ِدًا مـ ٤تاب   (  1) ٥ؾغزاٌ، ويـظر ي ٍقان ما٢قف  شإّقاىل ٜؾقم ا٥ديـ »وا٥دمٕي ٤ث

تـاب إّقـاىل ا٥ؽشػ ٜـ ّؼقؼـة ٤ » واخلرا٢ات ا٥صق٢قة ٤تاب: مـ إْطاىل ا٥عؼدية،

وهــاين  وهؿــد ٌٜــدا٥ػتاح، ٥صــالح ا٥طــقْل،ش ٜؾــقم ا٥ــديـ وٜال٣تــف ٍا٥تصــقل

 وهق ي نؾديـ.، ٚـطاوي

٥عٌدا٥ًـالم ش ٢جر ا٥ًاهد وٜـقن ا٥ًـاِد ي ا٥ـرد ٜـٔ ا٥غـزاٌ أيب ّامـد »و ٤تاب 

 قش. ٜؾُّ 
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ىمذهبهىالغػؼي:ىى
ٌٚؼــات  »ي ٥ــف اٍـــ ٣ــا  ٙــفٌة ٢ؼــد َــرِؿ ذهب ا٥شــا٢عقة،مــ

شا٥شا٢عقة
(1)
 واٍــ كؼطـة ، وا٥تؼـل ا٥ػـاد، آؼريزي ، : وكًٌف ٥ؾشا٢عقة ،

ـــ ّجــر، ــال ،وا٥ًــخاوي واٍ ــذيؾ و٣ ــا٢عقة ): ي ا٥ ــان ا٥ش ــد أٜق  ،أّ

.(وْقارهؿ
   

 .وا٥شق٤اين و٤ذا اٍـ ا٥عمد،
(2)
  

وهـق ي ٢ؼـف  شفـاج ٥ؾــقويا٥ـجؿ ا٥قهاج ي ذح آـ »و٥ؾدمٕي: 

 .ا٥شا٢عقة

 

  *    *    * 

 

                                           

 (4/77 ٍٓـ ٣ا  ٙفٌة )ش ٌٚؼات ا٥شا٢عقة »    (1)

ــؾقك »    (2) ــٕ » (،4/1/22 ش )ا٥ً ــك ا٥ؽٌ ــدة » (،7/215 ش )آؼػ ــقد ا٥ػري                   ش درر ا٥عؼ

              ش إكٌـاىل ا٥غؿـر »(، 372/ 2ش )ا٥عؼد ا٥ثؿٞ » (،1/456 ) شذيؾ ا٥تؼققد »(، 436/ 3 )

                         شا٥ـــذيؾ ا٥تـــام ٜـــٔ دول ال٘ـــالم »(، 11/59 ) شا٥ضـــقىل ا٥المـــع » (،2/348 )

 ( .789ص ش )ا٥ٌدر ا٥طا٥ع » (،9/118 ) شٙذرات ا٥ذهب »(، 3/442 )
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 ثانًٍا : انتعرٌف  تانكتاب :

.شّقاة احلققان» :ىادمىالكتاب
(1)
 

                                           

ا٥ؽٖى( وصـٌػ ٥ؾؽتـاب ٥ؾتؿققـز  (، ويٌدو أن ٤ؾؿة )37/ 1 ٤ذا ي مؼدمة آم٥ػ )   (1)

ره، ُـؿ ـٍٞ ك٠اَف، و٥قًت مـ ًَؿقة آم٥ػ، ٕن آم٥ػ صـَّػ ٤تاٍـف أوًٓ ُـؿ كشـ

                 مــ أّـد ا٥ـًـاخش ا٥ؽٖى »٤رت أوال ا٥تاريخ وَػًٕ ا٥رؤيا ٢ـ٠ه مرة أْرى، ٢ذُ 

٢ا٥طٌعة ا٥ثاكقـة  عرل أن ٍا٥طٌعات،وهق مايُ  ـ ٢قم يظفر ـ مـ ٍاب ا٥قصػ وا٥تؿققز .

 وما ٍعدها ١ا٥ًٌا ما َؽقن ٢قفا زيادات .

وِعؾـف كًـختٞ: ٤ـٖى،  ) (:696/ 1 ش )٤شـػ ا٥ظــقن »ي قال حـاجي خؾقػـة  

 .اريخ، وَػًٕ ا٥رؤيا ...(وصغرى، ي ٤ٖاه زيادة ا٥ت

ــاة احلقــقان ] » :(118/ 9 ش )ٙــذرات ا٥ــذهب »ي وقــال ابــن العــامد   ٤ــٖى، ش ّق

   وو٘طك[.  ،وصغرى

ـــريب »ودم  ـــاريأل الد  الع ـــزوكؾامنش ت ـــادس ـ ) ل ـــؿ ا٥ً ـــ 11 ـ ا٥ؼً                                           ( 11 ـ

 ( ما يػقد أ ا ُالث.575ـ574ص )

و٥ف ٢قـف زيـادات ٓ َقِـد ي  (: ]61/ 11 ) شالضو  الالمع »عـه السخاوي دم وقال  

َد ا٥ـ٠ات. . ٣ؾُت:جقع ا٥ـًخ[  و٥عؾَّف ٜـك َعدُّ

ى الؽتا    )ّقاة احلققان ا٥ؽـٖى(. ٍـؾ  :ومل أجد ممن ترجم له وذكر مملػاته أكه شؿ 

ؼـقل ا٥عؾـمىل مــ ا٥ؽتـاب ) ّقاة احلققان( ، ومل أِد أيضًا ي ك اجلؿقع ذ٤ر أكف ٥ف ٤تاب

= 
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ىدببىالتألوف:ى
وٍعد، ٢فذا ٤تاب مل يًل٥ـل أّـٌد َصــقَػف،  ما ذ٤ره ي مؼدمة ٤تاٍف: )

وس، وٓ ٤ؾَّػُت ا٥ؼرحية َل٥قػف، وإكم دٜاين إٟ ذ٥ؽ أكف و٣ع ي ٍعـض ا٥ـدر

ا٥تل ٓ وٌل ٢قفا ٥ؾعطر ٍعد ٜروس، ذ٤ر ما٥ؽ احلزيـ، وا٥ذيخ آـحـقس، 

٢حصؾ ي ذ٥ؽ ما يشٌف ّرب ا٥ًٌقس، وُمزج ا٥صـحقح ٍا٥ًـؼقؿ ... إٟ 

وهق ا٥ؽريؿ آـان ـ ي ووع ٤تاٍب ي هـذا  أن ٣ال: وا٘تخرت اهلل ـ َعاٟ ،

 ش ...(ّقاة احلققان »ف قتُ ا٥شلن، و٘ؿَّ 

/ 3 ـ إٌ٘اب  ا٥داٜقة ٥ؾتـل٥قػ، ّقـث ذ٤ـر ي )ويظفر أن هذا م 

و٣ـد َؼـدم ي ْطٌـة ا٥ؽتـاب أن  : ) شما٥ؽ احلزيـ »( ي ّديثف ٜـ 714

ا٥ٌاٜثة ٜٔ َل٥قػـف: ْق٢ـًا مــ َصـحقػ  كان من مجؾة الشبا وٌط هذا 

 ٥ػظف وتريػف ...(.

ى
ى

________________________________ 

= 

( 497ص  ٥ؾًــخاوي )ش آؼاصــد احلًـــة »ًَــؿقتف ٍــا٥ؽٖى ، إٓ كؼــاًل واّــدًا ي 

 و٥عؾف مـ ٍاب ا٥قصػ ـ واهلل أٜؾؿ ـ . (،1164)
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ىمضمونىالكتاب:
مٕي ٛفر ٌ مـ ْـالل ا٥ؼـراىلة ا٥ػاّصـة ٥ؾؽتـاب أن آم٥ـػ ا٥ـد

 احلققان ٍـآعـك ا٥عـام، ٤ـم ٣ـال ي مػـردة  شّقاة احلققان » أراد ٍـ               

 (: احلققان: ِـس احلل، واحلققان: احلقاة.194/ 2 ش )احلققان »

٢ؼـد ذ٤ـر  ،شاحلقـقان »ا٣تـدى ٍـاٍـ ٍختقشـقع ي ٤تاٍـف  فويظفر أكـ

 ( أكف ا٢تتح ٤تاٍف ٍالكًان.1/141 ا٥دمٕي )

 أن ا٥دمٕي أورد أيت:ود٥قؾ ذ٥ؽ 

ــس »: ( 135/ 1 ) ــ 136/ 1 ، )شالك / 1 ، )شالكًــان »:  (168ـ

414)  :«  ٠ٌََ  :  (663/ 1 ، )شا٥ثؼالن: الكس واجلــ » : (589/ 1 ، )شا٥

،  ...شاحلققان: ِــس احلـل، واحلقـقان: احلقـاة  » : (194/ 2 ، ) شاجلـ »

ــد أذاط ا٥ » : (311/ 2) ــل أّ ــل ه ــة: ا٥ت ــاٜةا٥داٍ                    : (322/ 3 ، )شً

ــقل » ــعالة » : (2/528 ، )شا٥غ ــت » : (115/ 3 ، )شا٥ً / 3 ، )شا٥عػري

                     : (5/ 4 ، ) شا٥عا٢قة: ٤ؾ ٚا٥ب رزق مـ إكًان أو  قؿـة أو ٚـائر » :(74

 ش.يلِقج وملِقج » : (223/ 4، )شا٥ـاس »

                      د ٤ـؾَّ مـا ٢قـف ّقـاة، و٣ـد أٚـال ي ٢ِذ٤ُْر ما ٌ٘ؼ يـدلُّ ٜـٔ أكـف أرا

 ش.اجلـ »وي ش الكس »
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ىثناءىالطلماءىرلىىالكتاب:
ف ي رَُ ـوهق ٤تاب كػـقس، و٣ـد اْتصـ : )  ٣ال ا٥تؼل ا٥ػاد

ٌَّ ـ٘ـة اُـتٞ وٜش ٢قف ٜٔ أٙقاىل ٤ثٕة، َتعؾؼ ٍـم ذ٤ـره  فُت ريـ وُمكؿئة، وك

آم٥ػ...(.
(1)
 

، شّقـاة احلقـقان »وجع ٤تاٍـًا ٘ـمه  : )   ٙفٌة٣ال اٍـ ٣ا 

أِــاد ٢قــف، وذ٤ــر ٢قــف جــاًل مـــ ا٥ػقائــد ا٥طٌقــة، واخلــقاص، وإدٍقــة، 

.واحلديثقة، و١ٕ ذ٥ؽ ...(
 (2)
 

ش ّقـاة احلقـقان »ػ وصــَّ  : )  و٣ال اٍــ ّجـر ا٥عًـؼالين

. أِاده، وأ٤ثر ٢قائده، مع ٤ثرة ا٘تطراده ٢قف مـ رىل إٟ رىل(
 (3)
 

أِاد ٢قـف، جـع ٢قـف مــ ا٥ػقائـد ا٥طٌقـة وا٥عالِقـة،  : ) و٣ال أيضاً 

.واخلقاص، وإدٍقة، واحلديثقة، و١ٕ ذ٥ؽ(
 (4)
 

مـع   ، أِاده، وأ٤ثـر ٢قائـده،ػقٌس وهق كَ  : )  و٣ال ا٥ًخاوي

                                           

 (.373/  2 ش )ا٥عؼد ا٥ثؿٞ »   ( 1)

 (.79/ 4 ش )ٌٚؼات ا٥شا٢عقة »   ( 2)

 (.348/ 5 ش )إكٌاىل ا٥ُغؿر ٍلٍـاىل ا٥ُعؿر »   ( 3)

 (.176ص  ش )ذيؾ ا٥درر ا٥ؽامـة »   ( 4)
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٤ثرة ا٘تطراده ٢قف، مـ رىل إٟ رىل، و٥ـف ٢قـف زيـادات َٓقِـد ي جقـع 

إن مل َؽـ جقعفا: ٓا ٢قفا مــ  مدْقل ٥غٕه،وأَقهؿ أن ٢قفا ما هق  ا٥ـًخ،

دها ٍعضفؿ، ٍؾ اْت٧ إصؾ ا٥تؼل ا٥ػاد ي ٘ــة  ، 22آـا٤ٕ، و٣د ِرَّ

ٌَّف إٟ أٙقاىل مفؿة، حيتاج إصؾ إ٥قفا .( وك
 (1)
 

أٍان ٢قفـا ٜــ ٚـقل ٍاٜـف، و٤ثـرة  : )  ٣ال اٍـ ا٥عمد احلـٌٝ

.اٚالٜف(
 (2)
 

مـع  آشـفقر، ا٥ؽثـٕ ا٥ػقائـد ، ا٥ؽتـاب : )  و٣ال ا٥شق٤اين

.( ٤ثرة ما ٢قف مـ آـا٤ٕ
 (3)
 

اُٙتفر، و٤ُتب مـف  : )  ٤م ٣ال آؼريزي وِٕؾ هذا، اٙتفر ،

.( كًخ ٤ثٕة ِدًا 
 (4)
 

وهق ٤تـاب مشـفقر ي هـذا ا٥ػــ : )  ٣ال ّاِل ْؾقػة
(5)
 ،

                                           

 (.61/ 11 ش )ا٥ضقىل ا٥المع »    (1)

 (.188/ 9 ش )ٙذرات ا٥ذهب »    (2)

 (.791ص  ش )ا٥ٌدر ا٥طا٥ع »    (3)

 (.436/ 3 ش )درر ا٥عؼقد ا٥ػريدة »    (4)

 أي ي ٜؾؿ احلققان.    (5)
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٥ديـقة، ِامع ٍٞ ا٥غث وا٥ًؿٞ، ٕن آصـػ ٢ؼقف ٢اوؾ هؼؼ ي ا٥عؾقم ا

٥ؽـف ٥قس مـ أهؾ هذا ا٥ػـ ٤اجلـاّظ، وإكـم مؼصـده َصـحقح ا٥ٕػـاظ، 

.وَػًٕ إ٘مىل آٌفؿة(
 (1)
 

ىرددىالمغرداتىالتيىتكلَّمىرنؼاىفيىالكتاب:
 ،( مػـردة1169 ٍؾغ ٜدد آػردات ا٥تل َؽؾؿ ٜـفا ٍم ٢قفـا آؽـرر )

ب َر٣قؿ هؼؼ ا٥ؽتاب إ٘تاذ: إٍراهقؿ صا٥ح ًْ َّ.
(2)
  

 ( َؼريًٌا. 311م ٓ يتجاوز ا٥عدد احلؼقؼل )ورٍ

ر ذ٤ر احلققان ٍحًب أ٘مئف، أو أوصـا٢ف، أو أ٘ــاكف، ؽر  وذ٥ؽ أكف يُ 

 أو ١ٕ ذ٥ؽ، وَلمؾ ي هذا آثال:

ٌَْؽـر، واجلََؿـؾ، وا٥راّؾـة، وا٥ػصـقؾ، وا٥َؼعـقد،  ذ٤ر: ] الٍؾ، وا٥

يعة، آطقة: ا٥ـا٣ـة وا٥ؼؾقص، وا٥ِعٕ، وإٓ، وا٥عقس، وا٥عقفؾ: ا٥ـا٣ة ا٥ن

ا٥تل ير٤ب مطاها، ا٥ـا٣ة، الؿؾ: الٍؾ ٍال راع، ٢ـلرة الٍـؾ: رائحـة ٚقٌـة 

 . ا٥ػلر([ ش )ا٥ػاىل »َصدر مـفا، ذ٤ره ي 

                                           

 (.696/  1 ش )٤شػ ا٥ظـقن »    (1)

 (.255/ 4 ) ـ ط. دار ا٥ٌشائر ـ شاحلققان ّقاة »ُيـظر     (2)
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ر ي ٍعضفا، ويطقـؾ ي أْـرى، ـو٤ؾفا َرِع حلققان واّد، ٢قختص

ًّب ا٥ـؼقٓت ا٥تل ٥ديف ٜـ احلققان، ٢ذ٤ر ي الٍؾ أّاديث ٢قفا ٤ؾؿـة 

 ٍؾ، و٤ذا ي اجلؿؾ، وهؽذا.ال

                 أ٘ــد ا ّقــدرة(،  ا٥ٌــؼ ا ا٥ٌعــقض ا ا٥ـــامقس(، ) وذ٤ــر أيضــًا )

ــؾ ا ا٥ػــرس( ، ا٥ًـــقر ا ا٥ؼــط ا الــر(، ) ) ــدع، واخلقطــؾ:  ) اخلق اخلق

/ 3( ٢رخ احلٌـاري، )78/ 3 اجلثؾة: ا٥ـؿؾة ا٥ًقداىل(، ويذ٤ر ) ) ا٥ًـقر(،

/ 1 ( ا٥ثقتؾ: ا٥ذ٤ر آًـ مــ إوٜـال، )597/ 1 ( ا٥ٌعٕ ا٥ضخؿ، )78

 ( ا٥ثقل: ذ٤ر ا٥ـحؾ.597

 ( ا٥عؿؾَّس: صػة ٥ؾذئب.213/ 3 )

 ( ا٥ـجقب مـ الٍؾ واخلقؾ ... ومـ ا٥رِال: ا٥ؽريؿ.25/  4 )

وهـاك أمثؾة ٤ثٕة ِداً 
 (1)

، ٥ذا ُيؽثر آم٥ػ مـ الّـآت: ٘ـقليت ـ 

 ا.إن ٙاىل اهلل َعاٟ ـ ي ٍاب ٤ذا ي ٥ػظ ٤ذ

                                           

، 172، 171، 119، 115، 111، 115، 95، 93، 91، 87، 86/ 1 ُيـظر أيضـًا: )    ( 1)

355 ،358 ،385 ،417 ،483 ،484 ،511 ،512 ،513 ،515 ،532 ،534 ،

 و١ٕها. ،(91/ 3 ) ، ...( ،291، 11، 6/  2 )، ( 627، 597
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اىل، وٚـا٥ٌل آعؾقمـة ٜــ  و٥عؾ َؽراره هذا ٣صد ٍف ا٥تقًٕ ٜٔ ا٥ؼرَّ

احلققان، ٕكف رٍم َؽقن هذه ا٥صػة ٥ق ذ٤رها ي إصؾ، ٓا ا٘تطاع ا٥ؼارئ 

 ا٥قصقل إ٥قفا.

                   ٣ـال ي آْـره: ش ا٥ٍٕـقع »( ي 236/  4 يدل ٜٔ ذ٥ؽ ما ٣ا٥ـف ي )

زائـدَان، ٢ؽـان يـٌغـل أن يؽتـب ي ٍـاب ا٥ـراىل قع وا٥قاو وا٥قاىل ي ا٥ٍٕـ )

 (. آفؿؾة، ٥ؽـف ٣د يػك ٜٔ ٍعض ا٥ـاس، ٢ُؽتب هـا

٢ــدل هـــذا ٜــٔ ّرصـــف ٜــٔ َـؼريـــب آعـــؾقمة، و٥ــق ٍــا٥تؽرار 

 . والْـالل ٍم يراه مـ ا٥َٗقب ـ رحف اهلل رحة وا٘عة ـ

قاع ٤ثـٕة، ومـ َؽراره أيضًا أكف يذ٤ر ِـس احلقـقان ا٥ـذي تتـف أكـ

 ٢ؿثاًل:

              : (292/  2 ، )شاجلارّــة » :(598/ 1 ، )شا٥ٌفــائؿ » :(517/ 1 )

/ 2 ، )شا٥صـــقد » : (681/ 2 ، )شراتـاحلشـــ » :(37/  2 ، )شا٥داٍـــة »

ٌُع » :(512 ــ ًَّ ــائر » : (16/ 3 ، )شا٥ ــٕ » : (32/ 3 ، )شا٥ط / 4 ، )شا٥ط

 ش.ْديالَ  » : (152/ 4 ، )شا٥ـََّعؿ » : (89

احلـمر  »ي مقوـع، وٍعـده ش ٢احلمر إهـٝ »٢إصؾ ٜـده ا٥تػريؼ 

 مثؾ: ،، و٣د جيؿع ي مقوع واّد، وهذا كادرشا٥ق٦ّ
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 ش.ٜصػقر ( »94/ 3 ، )شدود ( »371/ 2 ، )شداٍة ( »292/ 2 )

ىرددىمصادره:
ومتـقٜة مــ ٢ــقن ٜديـدة، و٣ـد ذ٤ـر ّـاِل  مصادره ٤ثٕة ِدًا،

جـع ٤تاٍـف مــ مخًـؿئة و٘ـتٞ ٤تاٍـًا، ومئـة وًَـعة  ْؾقػة أن ا٥ـدمٕي

.وًَعٞ ديقاكًا مـ دواويـ ٙعراىل ا٥عرب
 (1)
  

وهل ٛاهرة ٓـ يؼرأ ا٥ؽتاب 
(2)

  ، ٕن آم٥ػ يتؿقز ٍـا٥عزو وا٥تقُقـؼ 

   . ـ ٤م ٘قليت ـ

ىترتوبه:
 ( أكف رٌَف ٜٔ ّرول آعجؿ.37/ 1 ذ٤ر ا٥دمٕي ي مؼدمة ٤تاٍف )

َقب ٜٔ احلـرل إول وا٥ثـاين وا٥ثا٥ـث أيضـًا، ومل وٛفر ٌ أن ا٥ٗ

، وذ٤ـر ٘ـٌب شالٍؾ »٣ٌؾ ش إ٘د »( ذ٤ر 38/ 1 يا٥ػ إٓ كادرًا، ٢ػل )

                                           

صَّ ٜــ ا٥دمـٕي، و٥عـؾَّف ي مــؼدمة 696/ 1 ش )٤شـػ ا٥ظــقن »     (1) (، ومل أِـد ا٥ـَـّ

 . ـ واهلل أٜؾؿ ـش احلققان »ا٥ـًخة ا٥صغرى مـ 

ــػ،     (2) ــًا ٓصــادر آم٥ ــاب  ٢فر٘ ــؼ ا٥ؽت ــؾ هؼ ــد ٜؿ ــر  ي  و٣ ـظ ــقان »َُ ــاة احلق                                 ش ّق

( 4/467.) 
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وإكم اٍتدأكا ٍف: ٕكـف أذل احلقـقان آتـقّش، إْذ مـز٥تفـا مـز٥ـة  ذ٥ؽ: )

 . آؾؽ آُفاب ...(

ٕكـف  :أوٟ ( ٥ؽان136/ 1 ا٥ذي ذ٤ره ي )ش الكًان »٣ؾت: ٥ق ٣دم 

ٍُختقشـقع 141/ 1 أ٤رم وأذل، ْاصـة أن آم٥ـػ ذ٤ـر ي ) ( أن اٍــ 

 ٍالكًان.ش احلققان »ا٢تتح ٤تاٍف 

( أكـف ْـتؿ ا٥ؽتـاب ٍؿؾـؽ 248/ 4 وذ٤ر آم٥ػ ي  ايـة ٤تاٍـف )

 ش.إ٘د»، واٍتدأ ٍؿؾؽ ا٥قّش شا٥قعًقب » ا٥ـحؾ 

 ومن ادخالػات الـادرة دم الستقب:

ش ا٥ٌـازي »( ٣ـدم 1/365)  إكقس ٜٔ إكقق، و( ٣دم 172/ 1 )

               ( 384/ 1 ، و)شإيـؾ »ٜـٔ ش إيـؿ »( ٣ـدم 358/ 1 ، و)شا٥ٌازل »ٜٔ 

                   ٜــٔ ش اجلَْؿــرش »وش اجلَْحـؾ »( ٣ــدم 611/ 1 ، )شا٥ٌجـع »ٜــٔ ش ا٥ـٌح »

م 497/ 2 ) ، شاجلحش »  ش.أٍق زياد »ٜٔ ش أٍق زيدان »( وي ا٥ؽـك ٣دَّ

( 236/ 4 ر٢قة ٥ال٘ـؿ، ٥ؼق٥ـف )ـو٣د يؽقن هذا ا٥تؼديؿ ٥رؤيتف ا٥ص

زائدَان، ٢ؽان يـٌغل أن يؽتـب ي وا٥قاو وا٥قاىل ي ا٥ٍٕقع  ش : )ا٥ٍٕقع »ي 

 ٍاب ا٥راىل آفؿؾة، ٥ؽـف ٣د يػك ٜٔ ٍعض ا٥ـاس، ٢ُؽتب هـا(.

] و٤ـان مــ  ٣ال:وش اخلـػًاىل ش »اخلـزير »( أورد ٍعد 2/263 وي )
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َُؽتب ٣ٌؾ هذا: فا أن   ٕن كق ا زائدة [ .  ّؼ 

 ف دم ترتقبه .     ادمل   ة  ق  هذا عذ د   فدل  

اجلــدير ٍا٥ــذ٤ر أكــف ي  ايــة ٤ــؾ ّــرل يــذ٤ر: إٍـــاىل، وا٥ٌـــات. 

ــؾ:  ــرس »مث ـــ ٜ ــؼ »وش اٍ ــت ٌٚ ــكشٍـ ــذ٤ر ا٥ؽـ ــت أن  ،، وي وّٓظ

ــاب  ـــ ٤ت ــا م ؾَّف ــاىل  »ُِ ــع ي أٍ ــات آرصَّ ــٞ وا٥ٌـ ــات وا٥ٌـ وإمف

 ٍٓـ إُٕ.ش وإذواىل وا٥ذوات

ىالتطروفىبالحووان:
يٌدأ ٍتعريػف، مًتؿدًا إياه مـ مصـادر وتؾػـة،  ٍعد ذ٤ر ا٘ؿ احلققان،

كا٣اًل مـفا، مع ا٥عزو إ٥قفا، وأ٤ثر ا٥ـؼقل ي ا٥تعريػ مـ آعـاِؿ ا٥ؾغقيـة، 

      دة ، ويـؼؾ ٤ثـًٕا مــ٤الها ٍٓـ ٘قش آخصص »، وشآحؽؿ »ْاصة مـ 

.٥ؾؼزويـل، ومـ ٤تب أْرى ٜديدةش ٜجائب آخؾق٣ات »
 (1)
 

                                           

ٜجائـب  »، وا٥ؼزويــل ي شا٥صـحاح »٥قؼل، واجلـقهري ي ( اجلقا378/ 1 مثاًل: )    ( 1)

      ( مــ اٍــ ْؾؽـان ي 526، 481/ 2 ( مـ اٍـ ٘قدة ٢ؼط، )531/ 1 ش. )آخؾق٣ات

( 475، 638  ،34، 14/ 2 ( مـ اٍـ زهر إٙـٌقٝ، )145/ 2 ، )شو٢قات إٜقان »

( مـــ اٍـــ 29/ 2 ، و)شالمتــاع وآماكًــة »( مـــ ا٥تقّقــدي ي 337، 253/  3 و)

رٍقع  »( مـ ا٥زو٠ي ي 26/ 3 ( و)622، 32/ 2 ، و)شذح ٍاكت ٘عاد »هشام ي 

= 
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و٤ثـًٕا مـا  ٢قضٌط ي ا٥تعريػ احلققان آراد احلديث ٜـف وـٌطًا ٥غقيـاً، 

ف ٍــاحلروليؽــقن وــٌطُ 
(1)
  ...............................................

________________________________ 

= 

( 477/  2 ي ا٥ٌاب ا٥ثاين مـ أٍقاب ا٥ٌقـقع، )ش ا٥ق٘قط »( مـ 466/ 2 ، و)شإٍرار

/ 2 ، )شا٥ػتـاوى »( مــ اٍــ ا٥صـالح ي 639/ 2 ، و)ش٢ؼـف ا٥ؾغـة »مـ ا٥ثعا٥ٌل ي 

وٍعضف ١ريـب ِـدًا  وهذا ٤ثٕ ،ش ٜجائب آخؾق٣ات »ويـل ي ( مـ ا٥ؼز324، 366

ق، ٕن ٤تاب ا٥عجائـب معـدن ا٥غرائـب واخلـزٌٜالت، ٢ـاكظر مـثاًل ي  ٓ يؽاد ُيصدَّ

 (.  743، 735/ 3 (، و)324/ 2 ا٥دمٕي )

/ 3 ( مــ ا٥غـزاٌ، و)31/ 3 ، )ش٤ػايـة آـتحػظ »( مـ اٍـ إِـدايب ي 526/ 2 )

( 264/  3 ( مــ اٍــ ٜطقـة، )192/ 3 ، )شآـتخب »ؿؾ ٥عؾف ي( مـ ٤راع ا٥ـ189

كعقت  »( مـ أر٘طق ي 226/ 3 ، و)ش٤شػ إهار ي ّؽؿ ا٥طققر وإزهار »مـ 

مـروج  »( مــ آًـعقدي ي 64/ 4 ، و)شتػة ا٥غرائب »( مـ 711/ 3 ، و)شاحلققان

( 471/ 3 ٚعؿـة، )( مـ ا٥را٢عل ي ا٥ػؼف ي ٤تـاب احلـج وا513ٕ/ 3 ، و)شا٥ذهب

٥ؾشٕازي ي ا٥ػؼف ا٥شا٢عل، و٤ثًٕا مـا يـذ٤ر وِـقد احلقـقان ي ش آفذب »مـ ٤تاب 

 ٍعض ٤تب ا٥ػؼف ا٥شا٢عقة، ٥ؼقة ا٘تحضاره ٢قفا ْاصة.

، 399، 391، 381، 379، 365، 172، 171، 115، 86، 73/ 1 ُيـظـــر مـــثاًل: )    (1)

533 ،539 ،627 ،612 ،699)، ( 2 /32 ،137 ،212 ،157 ،414 ،417 ،

= 
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و٣د يذ٤ر اخلالل ي ا٥ضٌط
(1)

٘ؿ، وس٢قة آ
(2)

، واٙتؼا٣ف
(3)

، وهؾ هـق 

بٜريب أو مُ  !عرَّ
(4)

، ويذ٤ر ٌ٘ب ًَؿقة احلققان  ـذا آ٘ـؿ
(5)

، وأّقاكـًا 

ٍؽذا ر ـأو ي مص ،أو ي ا٥شام ،ك ي ا٥عراقيذ٤ر أكف ُيًؿَّ 
 (6)
ة َقــْ ويـذ٤ر ٤ُ   

________________________________ 

= 

، 176، 113، 95/ 4 ) ،(715و٢قــف إٚا٥ــة،  693، 475، 462، 189/ 3 (، )449

216 ،234.) 

 636، 626، 216وأٚــال،  18/ 2 (، )535، 529، 514، 417/ 1 ُيـظــر مــثاًل: )   ( 1)

 (.223/ 4 (، )685، 581، 428، 418، 343، 313، 225/ 3 (، )328وأٚال، 

 (.736، 726، 112/ 2 ( ، )615، 589، 115/ 1 ) يـظر مثاًل:   ( 2)

 (.191/ 4 (، )372/ 3 ( ، )249/ 2 (، )618، 484، 392/ 1 يـظر مثاًل: )   ( 3)

/ 3 (، )462/  2 ( ، )598، 391، 385، 378، 369، 359/ 1 ُيـظــــر مــــثاًل: )    (4)

251 ،462 ،151 ،492.) 

ــثاًل: )   ( 5) ــر م ، 26/ 2 (، ) 715، 642، 386  ،363 ،116، 114، 111، 91/ 1 ُيـظ

ــال، 158، 44، 39 ، 258، 226، 187، 31/ 3 (، )695، 628، 499  ،269  وأٚ

263 ،428 ،515 ،585 ،699 ،711 ،713( ،) 4 /6 ،29 ،88 ،95 ،115 ،

121 ،218 ،223.) 

و       ( 484/ 1 ٍا٥عراق وا٥شام، ) :(422/ 1 ف أهؾ احلجاز، )قْ ًؿ  يُ  :(413/ 1 مثاًل: )   ( 6)

( 514/ 1 يًؿك ٍا٥شام، ) : (726/ 1 )و( 552/ 3 ُيًؿك ٍا٥قؿـ، ) : (113/ 2 )

= 
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 احلققان
(1)

يقرد آ٘ؿ أْر ي مقوعف مـرة  ه: ٕكف، و٣ؾقاًل ما يقرد أ٘مىلَ 

أْرى
(2)
. ـ ف أكقاعإن ٤ان ٥ـ  آذ٤قر أكقاع احلققان ويذ٤ر، 

(3)
 

________________________________ 

= 

قف، ) :(542/ 3 )و  ٜــد أهـؾ : ( 711/ 3 )و ( 349/ 2 )و ( 726/ 1 ا٥عامة ًَـؿ 

ــراق، ) ــد أهــؾ مصــ :(321/ 3 )و ( 491، 37، 8/ 2 ا٥ع / 3 )و ( 37/ 2 ر، )ـٜـ

 قف أهؾ إكد٥س.ًؿ  يُ  :(26

ــــــر: )    (1) ، 618، 571، 524، 513، 455، 417، 369، 365، 363، 125/ 1 ُيـظ

651( ،) 2 /18 ،26 ،48 ،166 ،232 ،249 ،464 ،322 ،351 ،379 ،428 ،

458 ،574 ،614 ،663 ،664، ) ( 3 /5 ،51 ،95 ،125 ،151 ،234 ،251 ،

259 ،338 ،352 ،428 ،464 ،475 ،522 ،528 ،544 ،572( ،) 4 /9 ،52 ،

72 ،85،  98 ،115 ،141 ،192 ،231.) 

( 279/ 2 ( ا٥ضـٌع، )714/ 2 ( احلقَّـة، )166/ 2 ( أ٘مىل إ٘د، )38/ 1 )يـظر:    ( 2)

( أ٘ــمىل ا٥ظٌقــة، وا٥ضــلن ي مراّــؾ 317ـ  316، 51/ 3 أ٘ــمىل ْقــؾ ا٥ًــٌاق، )

 ٜؿرها.

      ، شاخلطـاٚقػ ( »223/ 2 ، )شاخلـػًـاىل ( »264/ 2 ( أكقاع الٍؾ، )77/ 1 مثاًل: )    (3)

      ( 51/ 3 ، )شاحلقــات ( »164/ 2 ، )شا٥ًـــقر ( »577/ 2 ، )شا٥صــؼر ( »666/ 2 )

، 259/ 3 ، )شا٥ؼطـا ( »518/ 3 ( ذ٤ر كقٜٞ وا٥ػرق ٍقـفم، )544/ 3 ، )شا٥ضٌاىل »

 و١ٕها.، ( 588، 338
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ويصػ احلققان وصػًا متق٘طًا، وهذا هق ا٥غا٥ب ي ا٥ؽتاب
(1)

، و٣د 

يطقؾ ي ا٥قصػ، ويذ٤ر أ٣قآً ٥ؾعؾمىل، ويعرض اخلـالل إن ُوِـد، َـارة 

ح  ِ .يرِح ويتار، وَارة ٓ ُير
 (2)
 

 و٣د يؽقن وصػ احلققان وت٧اً 
(3)

ٓ يػل ٍا٥غرض مثـؾ  ، وأّقاكاً 

 أن يؼقل: 

  .( ا٥ٌقـقب: ٘ؿؽ ٍحري، معرول ٜـد أهؾ ا٥ٌحر531/ 1 )

 ش.  ا٥عٌاب »( ا٥تػؾِؼ: ٚائر مـ ٕٚ آاىل، ٣ا٥ف ي 534/ 1 )

( ا٥ًؿقدر: داٍة معرو٢ة ٜـد أهؾ الـد وا٥صٞ، ٣ا٥ف اٍــ 571/ 2 )

 .  ه٘قد

                                           

 (.455، 381/ 1 ُيـظر مثاًل: )    (1)

أٚــال ِــدًا، ش احلــمر إهــٝ »ي  48/ 2 ) ( ،611، 622، 119/ 1 يـظــر مــثاًل: )    (2)

مل يرِح، ٥ذا مل يذ٤ر احلؽؿ وٓ اخلقاص وٓ ا٥تعٌٕ، ٥عـدم  268، 249، 229، 213

ي ا٥غقل ٣ال: وا٥ـذي ذهـب إ٥قـف  331، 242، 113، 71/ 3 تديد كقع احلققان(، )

 (.182، 121 ،113/ 4 ) آحؼؼقن أن ا٥غقل رىل يقل ٍف، وٓ وِقد ٥ف( ،

، 13/ 2 (، )643، 531، 513، 512، 417، 172، 135، 117/ 1 ُيـظــر مــثاًل: )   ( 3)

44 ،39 ،133 ،156 ،366 ،467،  528 ،735( ،) 3 /186 ،212 ،311 ،491 ،

495.) 



 
 
 
 
 

  

 

 مـــنـــهـــج الــدمـــيــــري   118

 ( ا٠٥ٙؼ: ا٥شؼراق. 623/ 2 )

 ش.  ا٥عٌاب»معرول ذ٤ره ي  ( ا٥صؾب: ٚائر678/ 2 )

 ( ا٥طٌطاب: ٚائر ٥ف أذكان ٤ٌَٕان. 26/ 3 )

 ( ٜٕ ا٥ناة: ٚائر ٤فقئة احلممة. 249/ 3 )

 ( ا٥ؼؿعقٚف وآؼعقٚة: دوٍقة ّؽاه اٍـ ٘قده. 528/ 3 )

.ه( ا٥ـًال: ٚائر ٥ف مـؼار ٤ٌٕ، ٣ا٥ف اٍـ ٘قد63/ 4 )
 (1)
 

ي ا٥عـرض وا٥َٗقـب،  فـفجم اظفر ٌ ٢قفيُؿ يدْؾ ي ا٥ـؼقل، ومل 

ٍـّ ٤تاٍف و٤لكف أراد أن يؽقن   مـ ٤تب إدب وآحاضات، يرج ٢قف مــ ٢ـ

ٍـّ  ، ٓ يؾتزم ٍَٗقب معٞ، ويؽثر ٢قف مـ آ٘تطرادات وا٥ـؼقل ا٥تل ٓ إٟ ٢

َعؾُّؼ لا ٍاحلققان آذ٤قر، ُؿ وِـدت  ّقـاة  »يـذ٤ر ش ٚـاش ٤ـٖي زاده »ََ

         ري، وـ٥ؾزوشـ شرٍقـع إٍـرار »، وُيؿث ؾ ٍف مـع ي ٜؾؿ آحاضةش احلققان

.٥ميب، و١ٕهاش كثر ا٥درر »ٍٓـ حدون، وش ا٥تذ٤رة احلؿدوكقة »
 (2)
 

                                           

ــــر أيضــــًا: )   ( 1) ، 188 ، 89/ 3 ) ( ،651، 623، 218/ 2 ) ( ،515، 511/ 1 ُيـظ

257، 411 ،457، 551 ،553، 567 ،725 .) 

(، وٜــف أيضـًا 213/ 1 ش )مػتاح ا٥ًعادة ومصٌاح ا٥ًقادة ي مقوـقٜات ا٥عؾـقم »   ( 2)

( ّقث ذ٤ر ا٥ـدمٕي مــ ٜؾـمىل آحـاضة، 57/ 3 ش )أٍجد ا٥عؾقم »صديؼ ْان ي 

= 
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٢ا٥ؽتاب ي ٜؾؿ احلقـقان، وهـذا واوـح، ٥ؽــف ٜـٔ ٚريؼـة ٤تـب 

 إدب.

 :، وهل ٤م يٝ و٣د اٙتؿؾ ٜٔ ٢ـقن ٜديدة

ىاآلواتىالػرآنوظ
٣د َؽـقن أيـة ي  ،قة ا٥تل ورد ٢قفا ا٘ؿ احلققانيذ٤ر أيات ا٥ؼرآك 

أول ّديثف ٜـ احلققان
(1)

، و٣د َؽقن ي آْر ّديثف ٍعد ا٘تطرادات أدٍقة، 

أو َؽقن ي ا٥تعٌٕ، أو إمثال
(2)

، و٣د َؽـقن أيـة ٤غٕهـا مــ ا٥ـؼـقل، 

________________________________ 

= 

وُيـظـر مؼدمـة د. حيقـك  .صـاّب ٤تـاب ّقـاة احلقـقان ي ٜؾـؿ آحـاضة( و٣ال: )

 (.23ـ  22ص  ٥ؾًققٚل )ش ات وآحاوراتآحاض »اجلٌقري ٥ؽتاب 

ــــثاًل:  )    (1) ــــر م ، 419، 292، 271، 141/ 2 (، )645، 599، 518، 484/ 1 ُيـظ

ــٕها،  32، 16/  3 (، )698، 681، 512 ــر َػً  (، )498، 411، 258، 115وذ٤

4 /29 ،89 ،91.) 

ــثاًل: )    ( 2) / 2)  (،714، 664، 649  ،484، 441وذ٤ــر َػًــٕها،  387/ 1 ُيـظــر م

58 ،86 ،89 ،92 ،194 ،256 ،415 ،564 ،734( ،) 3 /43 ،79 ،241 ،248 ،

َػًٕ أيات ي ٣صـة أصـحاب ا٥ؽفـػ،  655إٟ  611، 531، 451، 364، 284

 (. َػًٕها مـ ا٥رازي 111، 11/ 4 (، )667
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يذ٤رها ا٘تطرادًا، ورٍم يذ٤ر ٌ٘ب كزولا، ويذ٤ر َػًٕها، و٤ثًٕا ما يـؼؾ 

.٥تػًٕ مـ اٍـ ٜطقة، وا٥ثعؾٌلا
 (1)
 

 

ىاألحادوثىالمرفورظىوالموقوفظ
، وآق٣ق٢ـة ٜـٔ ويقرد إّاديث آر٢قٜة إٟ ا٥ـٌـل 

ل ـ وهـذا هـق ـديثـّ صدرٍ ـعزوه ٓـوي ثـاحلدي يقرد، ا٥صحاٍة 

يقرد ٍعـد احلـديث ٍقـان ١ريٌـفوأّقاكًا إصؾ ي ا٥ؽتاب ـ 
(2)

ـ ح ، ويقو 

ــــــــــــــــــــ اهمعـ
 (3)
،  .............................................                           

                                           

 (.618 ، 498/ 3 ( ، )314، 2/246 ُيـظر مثاًل: )   ( 1)

، 613، 611، 595، 564، 528، 515، 485، 378، 375، 116، 1/91 ُيـظــر: )    (2)

ــــ  97/ 2 ) ( ،699، 672، 651، 648، 617 ـــة »م ، 258، 196، 126،  شا٥ـفاي

، 465، 416، شا١ٗ٥قـب وا٥ٗهقـب »مــ آــذري ي  357و٢قف إٚا٥ة،  271، 271

        مــــــ  388، 351، 339، 319، 74، 72، 39، 33، 29، 17/ 3 ) ( ،662، 621

/ 4 ) (،696، 614، 584، 515، 498  ،446، 439مـ أيب ٌٜقد،  413،  شا٥ـفاية »

96 ،185.) 

، 58، 51، 47، 24/ 2 ( ،)612، 523، 471، 427، 378، 112، 83/ 1 ُيـظر: )    (3)

 319، 314/ 3 مـ اخلطايب(، ) 258، 252، 225، 221، 191، 187، 186، 118

= 
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ــ ففَ ؼْ ـويــذ٤ر ٢ِ
(1)

ـــع ٍـقاوـــ،وي م ديثـفؿ ي احلـــٌــــ آـَّق
(2)

ؾ ـ، وهــ

!حٌةـؾراوي صـ٥
(3)

ةـتـتب ا٥ًـؽـاديث ا٥راوي ي ا٥ـ، وٜدد أّ
(4)

، و٣د 

فمــَ ـقْ ـَع ٍَ ـر وجَ ـظاهـعاروة ي ا٥ـتـاديث آـعض إّـأورد ٍ
(5)

، ويقرد 

. (6)أّاديث مؽذوٍة ٜٔ ا٥ـٌل
 

( مًــل٥ة ِفا٥ــة 417/ 2 مثــؾ ) ،٢قائــد ّديثقــةيــقرد ـ أيضــًا ـ و

________________________________ 

= 

، 412وأٚـال،  385، 368، 357، 343 مــ ا٥ــقوي، 341، 326مـ اٍــ ٍطـال، 

416 ،515 ،517 ،555 ،662  .) 

مـــ  552، 438، 425مـــ اخلطــايب،  414/ 2 ) ،مـــ اخلطــايب( 651/  1) ُيـظــر:    (1)

ل، ـمــ ا٥طقا٥ًـ 168/ 3 ) ، مـ اٍـ ا٥عـريب( 711مـ ا٥ـقوي أيضًا،  644ا٥ـقوي، 

مـــ  94، 47/ 4 ) ، (663، 662، 659مـــ اٍـــ ٍطــال،  218مـــ اخلطــايب،  219

 (.227، 219مـ ٍعض ذاح ا٥ٌخاري،  182، 133، 117ا٥ـقوي، 

 (.165/ 3 ) ،(425، 417، 279/ 2 ) ،(1/81 ُيـظر: )    (2)

 (.72/ 3 ) ،(1/137 ُيـظر: )    (3)

 (.574، 269/  3 ( )574، 87/ 2 ( )714، 613، 515، 1/81 ُيـظر: )     (4)

ــــر: )    (5) ، 298/ 3 ) ،(711، 612، 88/ 2 ) ،(651، 474، 426، 99، 44/ 1 ُيـظ

299 ،719.) 

 (.182، 154/ 1 ) ُيـظر مثاًل:    (6)
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( ذ٤ر أصحاب إّاديث آعتؿـدة، ٢ـذ٤ر 216/ 1 ا٥صحايب ٓ َي، و)

ا٥ٌخاري، ومًؾؿ، وأٍا داود، وا٥ٗمذي، وا٥ـًـائل، وا٥ـدار٣طـل، ٢ؼـط. 

 ، وا٥دارمل، واٍـ ماِف، و١ٕهؿ.ومل يذ٤ر المام ما٥ؽ، وأحد

( ّديثًا مـ إّاديث 41أكف أورد ) ومن فوائده احلديثقة والؾغوية: 

ًَُؿع ٌٜاراتا مـ ا٥عرب ٣ٌؾ ا٥ـٌل   . آقِزة ا٥تل مل 

َٜ  » ّديث ٜـ  ٣ال ا٥دمٕي    :ش انزَ ـْ ٓ يـتطح ٢قفا 

 ( ُ٘ ، وهل مــ ا٥ؽـالم  ؿعت هذه ا٥ؽؾؿة مـف ٢لول ما 

 ؼ إ٥قف. ٌَ ًْ رد ا٥ذي مل يُ ػْ ا٥ٌديع آُ  آقِز

َّ  »، وشقسل ا٥ــقِٚ َحِــ : » و٤ــذ٥ؽ ٣ق٥ــف   َػ ْتــمــات 

ُِ ؾدَ ٓ يُ  »، وشفأكػِ                    ، وشلٌِـيـا ْقـؾ اهلل ار٤َ  »، وشحـر مـرَٞغ آـممـ مــ 

                  ، وش ا٥صـقد ي ِـقل ا٥ػـرا ٤ـؾُّ  »، وش  رَجـو٥ؾعاهر احلَ  ،ا٥ق٥د ٥ؾػراش »

ا٥رٍقـع مـا  ُت ـٌِـن ممـا يُ إ »، وشـمَ راىل ا٥د  ـإيا٤ؿ وْض »، وشاحلرب ْدٜة »

َٜ ِر رْ إكصار ٤َ  »، وشؿُّ ؾِ أو يُ   اً طَ ٌَّ  ُؾ تُ ؼْ يَ  ٓ جيـل ٜـٔ آـرىل إٓ  »، وشلتِ ٌَ قْ  و

ًَ  َؽ ؾما٥شديد مـ  »، وشهيدُ  ُٖ  »، وشف ٜـد ا٥غضبكػ ، ش٤آعايــة ٥ـقس اخلـ

ٌٕ  ا٥قدُ  »، وشآجا٥س ٍإماكة »و ـمقَ  ا٥ٌالىلُ  »، وشمـ ا٥قد ا٥ًػٔ ا٥عؾقا ْ  ٌؾ ٤َّ

  »، وش٣ةصدَ  ر  ـَرك ا٥ش »، وشطْش ا٥ـاس ٤ل٘ـان آِ  »، وشٍآـطؼ
ٍ
 أدوأُ  أي داىل
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 ٌُ ٌٕ  احلقاىلٌ  »، وشإٜمل ٍا٥ـقات »، وشخؾمـ ا٥ ا٥قؿٞ ا٥ػـاِرة  »، وش ف٤ؾُّ  ْ

ٌٕ  ٢ضـؾ ا٥عؾـؿ »، و شؿفُ مُ ا٥ؼـقم ْـادِ  دُ ٘ق   »، وشعال٣ِ ا٥ديار  ٍَ  عُ َدَ  مــ  ْـ

أٜجـؾ إٙـقاىل  »، و شاخلقؾ معؼـقد ي كقاصـقفا اخلـٕ »، وش٢ضؾ ا٥عٌادة

 ا٥صحة وا٥ػراغ كعؿتان مغٌقنٌ  »، وشـ ا٥شعر حلؽؿةمِ  إنَّ  »، وشا٥ٌغلُّ  ٜؼقٍةً 

مــ  آممـ ْٕ مــ ٜؿؾـف، وكقـة آــا٢ؼ ذٌّ  ةُ كقَّ  »، وش٢قفم ٤ثٕ مـ ا٥ـاس

٤ـؾ  ٢ننَّ  ،ا٘تعقـقا ٜٔ ٣ضاىل احلقائج ٍا٥ؽتمن »، وشأ٥َقطُ  دُ ا٥ق٥َ  »، وشفؾِ ؿَ َٜ 

ـ ـْ مَ  »، وشي ا٥ـار يعةُ واخلدِ  آؽرُ  »، وشذي كعؿة هًقد              ، وشا ٥ـقس مــاـَ ١شَّ

َ  آًتشارُ  » ٌُّـ »، وشٜٔ اخلٕ ٤ػاٜؾـف الُّ ا٥دَّ  »، وشَقٍةٌ  مُ دَ ا٥ـَّ  »، وشـٌ مممَت ؽ ّ

   ش . ِؽ تْ ا٥ػَ  دَ قْ يمن ٣َ ال »، وش اةٌ ة ممدَّ يَّ ا٥عارِ  »، وشل ويصؿعؿِ يُ  ا٦٥ىلَ 

 .) (1)وأمثال ذ٥ؽ مـ ٤المف 
 

                                           

وهذه إّاديث مـفا: ا٥صـحقح، واحلًــ،  ( . 223ـ  222/ 3)  شّقاة احلققان »   ( 1)

وا٥ضعقػ، وآقوقع، وما ٓ أصـؾ ٥ـف، ويـظـر ي خترجيفـا مطـقًٓ : ) إّاديـث 

ش  ا٥عٞ مع ا٥ــقن »مـ  ٍداية ّرل ٢ة ي ٤تاب ّقاة احلققان ا٥ؽٖى آر٢قٜة وآق٣ق

 ، وهـلكجالىل ٍــت إٍـراهقؿ ا٥ـزهـة(، ٥أل٘تاذة :  شا٥ػاىل مع ا٥ًٞ »إٟ  اية ّرل 

 ر٘ا٥ة ماًِتٕ ي ٣ًؿ ا٥ًـة، ِامعة المام هؿد ٍـ ٘عقد. 

= 
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و٣د جع ٍعَضفا أُّد ا٥ٌاّثٞ ، وذ٤ر ي أ١ؾٌفا : أنَّ ا٥ـدمٕي أوَل  

مـ كصَّ ٜٔ ذ٥ؽ
(1)

، و٥قس ٍصحقح، ٢ا٥ـدمٕي كا٣ـؾ ممــ ٘ـٌؼف، ٢ؼـد 

 ٌ٘ؼف جاٜة ، مـفؿ :

٣ال: و٘ــذ٤ر مــ ٤ـالم  هـ( ّقث255) ت   الاحظ  .1

ممامل يًٌؼف إ٥قف ٜريب، وٓٙار٤ف ٢قف أٜجؿل، ومل  ر٘قل اهلل 

ٜاُه أّد، مما صار مًتعؿالً، ومثَالً ٘ائرًا.  َع ٍّٕد، وٓ ادَّ  ُيدَّ

( أّاديث .9وذ٤ر ) 
 (2)
 

________________________________ 

= 

مل َعر٢فـا ا٥عـرب ممـا  ا٥ٗا٤قب آروية ٜــ ر٘ـقل اهلل  » واكظر أيضًا:         

، ا٥عدد ا٥ثـاين، رِـب، ش٘ــ »د. هؿد ٍـ ٜٝ ا٥غامدي، ٍحث مـشقر ي نؾة  ش٣ٌؾف

 (.439ـ  375هـ ) ص 1431

ر  الع ؾم           ؽ  ــل ا٥ـدمٕي لـذه ا٥ػائـدة، ّتـك  مل أكتٌف ٜـد ٣راىليت ٤تاَب  :لألماكة  وصأ د٥َّ

 ر ـ و٢ؼف اهلل ، وِزاه ًْٕا  ـ .إ٘تاذ آمرخ ا٥ػاوؾ: راٙد ٍـ هؿد ا٥عًا٤ ٜؾقفا

د. هؿـد  شمما مل َعر٢فا ا٥عرب ٣ٌؾـف  ا٥ٗا٤قب آروية ٜـ ر٘قل اهلل  »   ( 1)

                    هــ 1431، ا٥عـدد ا٥ثـاين، رِـب، ش٘ـــ »ٍـ ٜٝ ا٥غامدي، ٍحث مـشقر ي نؾـة 

٥ـؽ كـصَّ ي (. و٣د ذ٤ر ي أول ٍحثف ا٥درا٘ات ا٥ًاٍؼة، ومـع ذ439ـ  375) ص 

 ١ا٥ب إّاديث ٜٔ أو٥قة ا٥دمٕي ي ٍقان ذ٥ؽ  

ُّٞ  »يـظر:     (2)  (.2/15)  شا٥ٌقان وا٥تٌ
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ٍاب مـا ٘ـؿع مــ  ّقث ٣ال: هـ( 321) ت  يدر  ابن دأ   .2

 ومل يًؿع مـ ١ٕه ٣ٌؾف.  ا٥ـٌل 

٢ؼـد ذ٤ـر   شآزهـر »( ّـديثًا . وٜــف ا٥ًـققٚل ي ٤65ر ) و٣د ذ

ٍعضفا.
 (1)
   

ذ٤ـر مـا ٍـدأ ٍـف  ّقـث ٣ـال:هـ( 346) ت   ادسعودي  .3

  .مـ ا٥ؽالم ممامل حيػظ ٣ٌؾف ٜـ أّد مـ إكام 

( ّـديث، وذ٤ـر مــ ٘ـٌؼف إٟ ذ٥ـؽ: اٍــ 111وذ٤ر ٣ريًٌا مـ ) 

ـ حدان آقصٝ.عػر ٍـ هؿد ٍـقيف، وِـػطـدريد، وا٥زِاِل، وك
 (2)
 

 .هـ(429) ت   الثعالبي  .4

( ّديثًا مل ًٌَؼف ا٥عرب إ٥قفا.11ذ٤ر )ّقث  
 (3)
 

هـ( .544) ت    الؼايض عقاض  .5
 (4)

 

                                           

 (.1/312)  ٥ؾًققٚل شآزهر »وٜـف : (، 8) ص ٍٓـ دريد شآجتـك »يـظر:      (1)

 (.299/ 2)  شمروج ا٥ذهب »يـظر:       (2)

 (.2) ص  شا٥تؿثقؾ وآحاضة »يـظر:       (3)

 (.123، 115) ص  ـ ط. ا٥ٌشائر ـ شا٥شػاىل »يـظر:      (4)
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ذ٤ـر ا٥ؽؾـمت آػـردة ّقـث هـ( 794) ت   الزركشـي .:

مخًة أّاديث. وأورد،  ا٥تل اْٜٗفا ا٥ـٌل 
 (1)

 

 

 انمسائم انحذٌثٍة فً انكتاب

 وآُـار ر٘ـائؾ آاًِـتٕ ا٥ثمكقـة ي ختـريج أّاديـثمـ متطؾٌـات 

ـؿ آــفج احلـديثل ٜـٔ ا٥ر٘ـائؾ و٣ـد ا٥ؽتاب، ٍقان مـفجف احلـديثل،   ً ٣ُ

 إوٟ ـ ، ي ٤ؾ ر٘ا٥ة مٌحثان ّديثقان ، وهل ٤م يٝ:ا٥ثمكقة ـ إٓ 

ٚريؼــة إيــراده ٥ؾحــديث، ومـفجــف ي  ادبحــث الول والثــاي: .5

 . داهلل آديشا٥تخريج:لٍراهقؿ ٍـ ٌٜ

مصـادره ي كؼـد ومصادره ي ا٥روايـة،  ادبحث الثالث والرابع: .6

 . ٥ؾشقخ: ٌٜداهلل ٍـ كاس ا٥صٌقح ا٥رواة.

 مـفجـف ي احلؽـؿ ٜـٔ احلـديث، ادبحث اخلـامس والسـادس: .7

 .  ٥ؾشقخ: ٍـدر ٍـ ٜايش آطٕي مصادره ي كؼد إٌْار.و

                                           

٥ؾًـفقٝ                  شا٥ـروض إكـػ »واكظـر:  (.2/81)  شا٥ـؽت ٜٔ اٍـ ا٥صـالح »يـظر:        (1)

 شذح آقاهب ا٥ؾدكقـة »(، ٥2/97ؾصاحلل )  شٌ٘ؾ الدى وا٥رٙاد »(، 275/ 7) 

 (،313/ ٥5ؾزر٣اين ) 
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، ١ريـب احلـديث مـفجـف ي َػًـٕ  ادبحث السـابع والثـامن: .8

 .مصادره ي ١ريب احلديث. ٥ؾشقخ: ًّام ٍـ ٌٜداهلل احلًٞو

مـفجف ي ٍقان ٢ؼف احلـديث، ومـفجـف  ادبحث التاشع والعاذ: .9

 ووٌط أ٘مىل ا٥رواة. ٥أل٘تاذة : كجالىل ٍـت إٍراهقؿ ا٥ـزهة . ي ٍقان آٌفؿ،

مـفجـف ي ٍقـان وتؾـػ  ر:ـر والثـاي عشــادبحث احلادي عشـ .:

   .ث، ومـفجف ي الهائقؾقات. ٥أل٘تاذة: إيثار ٍـت زيد ا٥زيداحلدي

َؼقيؿ ا٥ؽتاب مــ ا٥ـاّقـة   ر:ـادبحث الثالث عرش والرابع عش .;

 ٥أل٘تاذة: كجالىل ٍـت كايػ ا٥عتقٌل. احلديثقة، وأُره ٢قؿـ ٍعده.

ــذا< مـســوبًة إىل  ــايب ه ــذه ادباحــث دم كت ــًا أن أأدرج ه ــتأ راغب وكـ

 ن ذلك< لمور:أصحاهبا< ام عدلتأ ع

أن ا٥دمٕي ٥ـقس ٥ـف مــفج ّـديثل ي ا٥ؽتـاب، وا٥ًـؿة  .5

ا٥غا٥ٌة ٢قف ـ ٤م ٌ٘ؼ ـ : ٤ثرة مصـادره، وٜـزوه ا٥ـؼـقل إٟ 

 أصحا ا.

اْـتالل مـــفج ا٥درا٘ــة ٍــٞ ا٥ر٘ــائؾ، ّقــث إن ٍعــض  .6

ا٥ر٘ــائؾ ٣صـــرت آـــفج ٜــٔ ا٥ؼًــؿ آحــدد ي ختــريج 

 إّاديث.
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عتـٖ مـفجـًا، و٢ٓائـدة مــ ٥ئال يطقل ٤تايب هذا، ٍـلمر ٓي .7

 ذ٤ره.

وٕد٥ؾ ٜٔ ٤المل هذا ـ ٍلكف ٥قس ٥ف مـفج ّديثل ـ أذ٤ـر آٌحثـٞ 

 ا٥شقخ: ًّام احلًٞ.  مما ٤تٌف اً واّد اً ٌحثمُؿ يـ ٤تٌُتفم، ا٥ذَ 

 

 طرٌقة إٌراده نهحذٌثــ 

ىموضعىاإلوــــراد:

ل ٍف،  ووـٌطف، ٢نكـف إذا أورد آم٥ُػ احلققاَن آراَد احلديث ٜـف، وٜرَّ

يدُْؾ ٍعده ي ا٥ـؼقل، مـ ١ٕ َرَقب، ٢ـال يٌـدأ ٍآيـة ٣رآكقـة ورد ٢قفـا ذ٤ـر 

احلققان، وٓ ٍحديث ٢قف ٢ضٌؾ لذا احلققان، أو وصػ ٕهؾف، ٤م ي وصـػ 

أهؾ الٍؾ، وأهؾ ا٥غـؿ، ٢احلديث ُيقرُد ٤قػم اَػؼ، وكادرًا مـا يؽـقن ي أول 

الٍـؾ  »٢ؼد أورد ّـديث: ش الٍؾ »ي ( 74/ 1 ٤المف ٜـ احلققان، ٤م ي )

ٌز ٕهؾفا  ش.ِٜ

وا٥غا٥ُب َلْٕ احلديث ٥غٕ ٘ـٌب، ٢قـليت ٍـف ٍعـد كؼـقٓت أدٍقـة، 
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وأٌْارية، وَراِؿ، وأٍقات ٙعرية
 (1)
ويقرد احلديث ي إمثـال ـ وهـل ،  

. ي إْٕ ـَليت ما دائًم 
 (2)
 

ىل ّديثـف، و١ا٥ٌـًا مـا و٣د يقرد احلديث د٥قاًل ًٓل٥ة ٢ؼفقة، َرد ي أُـا

ا٥ذي يريد ٍف ِقاز أ٤ؾ احلققان أو ش احلؽؿ »َؽقن ا٘تطرادية، أو مًل٥ة ي 

ّرمتف
(3)

. ويقرده ا٘تشفادًا ي ا٥ضٌط ا٥ؾغقي.
 (4)
 

                                           

أورده ي  13/ 2(، ) 661، 611، 585، 583، 515، 425، 117/ 1) ر مـثاًل: ُيـظ    (1)

اخلـقاص و٣ٌـؾ  ٍعـد  192، 115، 114ٍعد إمثـال،  142، 54، 51َعٌٕ ا٥رؤى، 

، 116، 113، 61، 55/ 3(، ) 521، 441، 371ٍعد إمثال،  386، 224إمثال، 

، 357ي إْــٕ، ذ٤ــره  346، 427، 426، 277، 259أورده ٍعــد ٚال٘ــؿ،  165

411 ،561 ،514 ،268 ،298 ،319 ،519)  . 

ــثاًل:     (2) ــر م ، 224/ 3( ، ) 674، 289، 189، 126، 17/ 2(، ) 519، 83/ 1) ُيـظ

361 ،362 )   . 

، 616، 635، 473، 452، 371، 82د٥قؾ ٜــ ٜؾـؿ ا٥ـجـقم،  71/ 1) ُيـظر مثاًل:     (3)

653 ( ، )2 /184 ،224 ،266 ،414 ،731 ،578 ) ، (3 /217 ) ، (4 /161)  . 

 .  ( 417/ 1) مثاًل:  ُيـظر    (4)
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وأّقاكًا يقرد أّاديث مر٢قٜة ٍعد إّاديث آق٣ق٢ة
 (1)
٥غٕ ٘ـٌب      

 . ـ ٢قم يظفر ٌ ـ

يـث تـت ٜــاويـ ِاكٌقـة، وي وا٥غريب ٜـد آم٥ػ أكف يقرد أّاد

إّاديث ذ٤ٌر ٥ؾحققان، و١ا٥ًٌا ما َؽقن ي آْر ٤المـف ٜــ احلقـقان، ومل 

ٌٌَب ي ا٥عـقكة اجلاكٌقة، إٓ إن ٤اكـت مــ إوـا٢تف ٜـٔ ا٥ـًـخة  َ٘ يظفر ٌ 

 ش.ا٥ؽٖى »ا٥ثاكقة، أو ا٥ثا٥ثة آًمة: 

ش٢ائـدة »٢ؼد أورد أّاديث تت 
(2)

شَـٌقـف »، و
(3)

شٌـةٜجق »، و
(4)

          ، و

 شَذكقب »
(5)

شَتؿة »، و
(6)

ش١ريٌة »، و
(7)
شْامتة »و ،

(8)
. 

                                           

 .( 518/ 2)  ،( 586، 585، 389، 386، 385، 112/ 1) ُيـظر مثاًل:    ( 1)

، 478، 221، 221، 98/ 3)  ،( 543، 176، 33/ 2)  ، (441، 434/ 1) ُيـظر:     (2)

479 ،561 ،737 ). 

 عد إمثال.ٍ ( 117/ 1)  ُيـظر:    (3)

 .  (135/ 2) ُيـظر:    ( 4)

 ي آْر ٤المف ٜـ احلققان.   (85/ 2) ُيـظر:     (5)

 .  (58/ 4) ُيـظر:     (6)

 . (281/ 3)  ُيـظر:   ( 7)

 .(218 ، 124/  3) ُيـظر:     (8)
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م  وي ٜروـف ٥ألّاديـث ٓ ُيراٜـل ٢قفـا َرَقٌـًا ـ ٤ـم ٘ـٌؼ ـ ٢قؼـد 

 أّاديث مـ ْارج ا٥ؽتب ا٥ًتة ٜٔ أّاديث ي ا٥ؽتب ا٥ًتة ، و٥قس ٢قفا

 . مراٜاة ٓقوقع إّاديث أيضًا 

 مثاله:

، ُـؿ ّـديثًا شا٥دٜاىل »٤ر ّديثًا مـ ا٥طٖاين ي ( ذ443ـ  442/ 1 )

 ٜـد اٍـ ماِف.

ــد أيب داود 485/ 1 ) ــديثًا ٜـ ــؿ ّ ــا٤ؿ، ُ ــد احل ــديثًا ٜـ ــر ّ ( ذ٤

 وا٥ٗمذي.

( ذ٤ــر ّــديثًا مـــ اٍـــ ٜــدي، ُــؿ ّــديثًا مـــ ا٥ػريــايب 383/ 2 )

ُؿ ّديثًا مـ مًـد أحـد ،و٘ـــ أيب داود، و٘ـــ اٍــ ماِـف،  وا٥طٖاين،

 ده ِقد.و٣ال: إ٘ـا

( ذ٤ر ّديثًا مـ ا٥طحاوي، ُؿ ّديثًا مــ ٘ـــ أيب داود، 339/ 3 )

 ُؿ احلا٤ؿ، ُؿ ّديثًا مـ صحقح مًؾؿ.

 ُؿ مــ مًـتدرك احلـا٤ؿ، ( ذ٤ر ّديثًا مـ ٘ــ أيب داود،4/114 )
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 ُؿ ّديثًا مـ صحقح مًؾؿ .

( ذ٤ر ّديثًا مـ َػًٕ ا٥ثعؾٌل، وٍعده ّديثًا مـ ٘ــ أيب 221/ 4 )

داود.
 (1)
 

ىصـغظىالحـدوثىالـذيىوـورده:
إّاديث آر٢قٜـة وآق٣ق٢ـة ا٥تـل ورد ٢قفـا ذ٤ـر  إصؾ أن يقرد

 أّاديث وؿـ ا٘تطراداَف، وهذا ٤ثٕ، مثا٥ف: يقرد احلققان، ٥ؽـف

مـ صػاَف ... يرج ا٥شؼشؼة، ُـؿ ذ٤ـر ٣ـقل ش الٍؾ »( ي 79/ 1 )

 ٜٝ « : أمـا  ٢قٜـًا: )وّـديثًا مرش إن اخلطب مـ ٙؼاٙؼ ا٥شقطان

ؼف(. ِٙ ؼا َٙ  معاوية ٢صعؾقك، وأما أٍق ِفؿ ٢نين أْاُل ٜؾقِؽ 

( احلارية: كقع مـ ا٢ٕعـك ... وي احلـديث: أن أٍـا ٍؽـر 122/ 1 )

   ٓا مات ا٥ـٌل   أصاٍف ّـزن ٙـديد ، ٢ـم زال حيـري

   ٍدكف ...

                                           

، 512 ، 417، 278  ،294، 131، 111/ 2) ، (517، 517/ 1)  ُيـظـــر أيضـــًا:      (1)

519 )،   (3 /16،  76 ،  156،  259،  314، 311  ،325  ،346،  354،  366 ،    

381 ،381 ،555 ) ، (4 /15 ،41 ،54 ،152 ،217 ،224 ). 



 
 
 
 
 

  

 

 133  مـــنـــهـــج الــدمـــيــــري

( إسمان: ا٥ـذئب وا٥غـراب ... ذ٤ـر ٢قـف ّـديث أيب 114/ 1 )

 أحد، و٢قف إ٘الم ا٥صحايب ُأصٕم ٍـل ٌٜدإٙفؾ.ٜـد  هريرة 

ش.ا٥عًؾ »ذ٤ر أّاديث ي ش ا٥ـحؾ »( ي 39/ 4 )
(1)
 

ىصـغـظىإوـرادىالـحـدوـث:
ا٥ـذي ورد ٢قـف يقرُد  اجلـزىَل إصؾ أكف يقرد احلديث ٤اماًل، وأّقاكًا 

 ذ٤ر احلققان، مثا٥ف:

ــد »( ي 38/ 1 ) ــروش أ٘ ــديث أم زرع آع ـــ ّ ــزىلًا م ل أورد ِ

دْ  »ا٥طقيؾ، وهق ٣قل إّداهـ:  ِ٘  ش.زوِل إن دْؾ ٢َِفْد، وإن ْرج َأ

أورد أيضًا ِزىلًا مــ ّـديث أم زرع، وهـق ش جؾ ( »651/ 1 وي )

 . ...شزوِل حلُؿ َجٍَؾ ١َثٍّ  »٣قل إّداهـ: 

٣ـقل ور٣ـة   شّديث آٌعث »٣ال: وي ش ِذع »( ي 617/ 1 وي )

 ش.قفا ِذٜاً يا ٥قتـل ٢ : » ٥ؾـٌل  ٍـ كق٢ؾ

                                           

، 261، 222/ 3)  ، (248، 33/ 2)  ، (651، 612، 434، 42/ 1) ُيـظــر أيضــًا:    ( 1)

ــ(  41/ 4)  ،( 356  ،319 ، 317، 316  ،275، 274، 272 ـْ ي ذ٤ــر اٜــٗاض َم

ٌََف ُؿ أِاب ٜـفا ٣ؾٌف مرٌض مـ آؾحدة ٜٔ أّاديث مـ ا٥طب ا٥ـٌقي ،  .( ذ٤َر ا٥شُّ
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وذ٤ــر  ... ي ّــديث ال٢ــؽ :٣ــالش ا٥ــداِـ »( ي 319/ 2 وي )

ش.ا٥داِـ »اجلؿؾة ا٥تل ٢قفا 
(1)
 

٢إصؾ أكف يذ٤ر راويف إٜٔ ) ا٥صحايب(، و٣ـد  وإذا أورد احلديث،

يذ٤ر ا٥تاٍعلَّ مع ا٥صحايب أيضًا.
 (2)
 

.شقرُ مؾتؼك ا٥طُّ  »دار و٣د يقرد احلديث مـ آَ 
 (3)
 

                                           

ـــًا:    ( 1) ـــر أيض ، 512، 519، 518  ،484،  392،  376، 371، 116، 115/ 1) ُيـظ

636 ،651) ، (2 /242 ،718)  ، (3 /421 ،354 ). 

ـــــــر:    ( 2) ، 651، 644 ،624 ،611، 616  ،574، 519  ،487، 469، 97/ 1) ُيـظ

636 ،681 )،  (2 /119 ،198 ،293 ،315 ،459 )،  (3 /221 ،275 ،311 ،

325 ،339 ،368 ،369 ،379 ،381 ،478 ،521 ،547 ،711 )،  (4 /65 ،

135 ،178 ،228 ). 

، 469، 391، 386، 371، 177، 113، 116، 99، 97، 47، 46، 43/ 1) ُيـظر:    ( 3)

485 ،494 ،495 ،515 ،517 ،545 ،592 ،617 ،691 ،664 ،698 ،652 ،

687 ،675 ( ، )2 /9 ،11 ،12 ،13 ،16 ،86 ،198 ،215 ،223 ،239 ،255 ،

257 ،329 ،331 ،387 ،417 ،421 ،448 ،451 ،)  (3 /38 ،74 ،116 ،218 ،

257 ،325 ،351 ،374 ،381 ،384 ،387 ،398 ،481 ،497 ،561 ،591 ،721، ) 

 (4/ 25 ،27 ،85 ،116 ،128 ،156 ،162 .) 
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 يقرد ال٘ـاد ٤امالً  وأّقاكاً 
 

مع آتـ.
 (1)
 

( أٙـار إ٥قـف ُـؿ ٣ـال: رواه 378/ 1 و٣د يشٕ إٟ احلديث ٤ـم ي )

 ا٥ـًائل ي ٠ٜة ا٥ـًاىل.

( ٣ال: أٙار إ٥قف ا٥ٌخاري.452/ 1 وي )
 (2)
  

٤ـذا ـ إن ٙـاىل اهلل و٣د أورد أّاديث مؽررة، يؼقل: ٘قليت ي ّـرل 

 ، أ ي ٤ذا و٤ذا ... َعاٟ ـ ّديٌث 
ٍ
ّقاكًا يليت ٍاحلديث ٤اماًل، وأّقاكًا ٍجـزىل

مـف، و٣د يؼقل: َؼدم ي ّرل ٤ذا احلديث ... ويذ٤ره، أو ِزىلًا مـف.
 (3)
 

ى
ى

                                           

مـ ا٥ٌخاري،  123/ 2(، ) 714، 691، 663، 592، 358، 357، 61/ 1) ُيـظر:     (1)

 664مــ ا٥ٌخـاري،  447ي، مـ ا٥ٗمذ 464مـ ا٥ٌخاري،  437مـ ا٥ـًائل،  277

مــ أيب  374مـ آقٚـل،  366مـ ا٥ٌخاري،  327مـ ا٥شا٢عل،  33/ 3(، ) مـ أحد

/ 4)  ،(مــ ٌٜـدا٥رزاق 574، 483مـ ما٥ؽ،  381اخلقؾ، ا٥ؼا٘ؿ ا٥ـخعل ي ٤تاب 

 . مـ ا٥دارمل 86مـ اٍـ ماِف،  35

 (.484/ 1ُيـظر أيضًا: )     (2)

، 73، 26/ 3)  ، (361، 217، 139، 132/ 2) ، ( 114، 113/ 1) ُيـظــر مــثاًل:      (3)

268 ،269 ،271 ،271 ،315 ،316 ،329 ،584) ،  (4 /122 ،185). 
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 هىللحدوثخروجــــىىطروػظىت

ػ ٓصـدر ّـديثل، إّاديث ا٥قاردة ي ا٥ؽتاب إما أن يعزوها آم٥  

أو ٓ يعزوها ٓصدر
(1)
ديـث آق٣ق٢ـة ي وا٥ثاين ١ا٥ًٌا ما يؽـقن مــ إّا ،

 ايـة  »يؼـقل: وي  ح ،مـ ٤تب ١ريب احلديث، وأّقاكًا ُيَصـر  ا٥تػًٕ، أو 

أي ٍٓـ إُٕ.ش ا٥غريب
 (2)
 

                    :وإذا ٜــزا احلــديث ٓصــدر ّــديثل، ٢تــارة يعــزوه ٥ؾجمٜــة، مثا٥ــف

                                           

( هذه كؼؾفـا 153، 152، 151، 147، )116، 115، 73، 45، 44/ 1) ـظر مثاًل: يُ     (1)

، 498، 496، 484، 453، 428، 399، 254، 221، 196، 165مــــ ا٥شـــاذٌ، 

518 ،523 ،595 ،611 ،625 ،662 ،682 ،717 )،  (2 /19 ،31 ،47 ،64 ،

73 ،122 ،157 ،185 ،214 ،225 ،233 ،236 ،268 ،277 ،312 ،313 ،

315 ،357 ،387 ،446 ،516 ،527 ،618 ،679 )،  (3 /45 ،55 ،75 ،179 ،

وهـــــق ي  312، 318، 272، 268، 261، 258، 243، 229، 214، 193، 192

، 535، وهــق ي ا٥صـــحقحٞ 534، 515، 494، 461، 374، 351ا٥صــحقحٞ، 

ــق ي ا٥صــحقحٞ،  24/ 4)  ،( 721، 714، 713، 684، 547 ، 111، 98، 57وه

111 ،139 ،185 ،186 ،213 ،218 ،237 ). 

ــر:     ( 2) ــب، ) :(95/ 1)يـظ ــحاب ا٥غري ــة  »ي  :(251/ 3( و)485/ 1روى أص  اي

 (.381/ 3)و ،  شا٥غريب
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ــرة )189/ 4 ) ،(554/ 3 ) ،(98، 81/ 1 ) ــال م (: روى 47/ 4 (، و٣

 ا٥ؽتب ا٥ًتة.أصحاب 

 (: روى ما٥ؽ واجلمٜة إٓ ا٥ٌخاري.165/ 3 و٣ال )

ــف، وي )384/ 3 وي ) ـــ ماِ ــة إٓ اٍ (: 543/  3 (: روى اجلمٜ

 (: روى اجلمٜة إٓ أٍا داود.226/ 4 روى اجلمٜة إٓ ا٥ـًائل، وي )

 وَارة يعزوه ٥ؾصحقحٞ أو أّدها، ويؽتػل  م، مثا٥ف:

، 375، 357، 144، 77، 76/ 1 م ي )٤ــش ي ا٥صــحقحٞ »٣ــال: 

376 ،386 ،388 ،389 ،471 ،494 ،516 ،521)، ( 2 /24 ،89 ،

293 ،316)، ( 3  /198 ،216 ،351 ،411 ،556 ،578 ،712) ،             

( 4 /93 ،152 ،216.) 

/ 3 ) ، و(718  ،278  ،38/ 2 ، ٤م ي: )شرواه ا٥شقخان »ويؼقل: 

672.) 

، 355/  3 ) ، و(278 ، 88/ 2 ، ٤ــم ي: )شؾقــفمتػــؼ ٜ »ويؼــقل: 

396 ،397.) 

، 157/ 2 ) ، و(671/  1 ، ٤م ي: )شي ا٥ٌخاري ومًؾؿ »ويؼقل: 

 (.342/  3 ) ، و(166
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/ 2 ) ، و (611، 522/ 1 ، ٤م ي: )شي صحقح ا٥ٌخاري »ويؼقل: 

 (.381، 357، 316، 277، 261، 122،211، 71/ 3 ) ، و(248، 57

ــقل ــؾؿ » :ويؼ ــحقح مً ــم ي: )شي ص ٤ ، 1 /624 ،628 ،632 ،

، 58، شي أ٢ــراد مًــؾؿ ( .»17/ 3 (، )314، 271/ 2 (، )666، 671

/ 4 ) ، و(711، 695، 587، 364، 326، 314، 261، 98، 76، 74

 (.247، 185،  شاكػرد ٍف مًؾؿ » 177، 136، 96، 11، 6

 مثا٥ف:آْر،  وَارة يضقػ إٟ ا٥صحقحٞ أو أّدها مصدرًا 

، 51/  2 ) ، و(519/ 1 ، ٤ـم ي )شي ا٥صحقحٞ و١ٕها »يؼقل: 

 (.195، 136، 31/ 4 ) ، و(29/ 3 ) ، و(251، 196، 181، 98

 وا٥ـًائل. وأيب داود، ومًؾؿ، ( ي ا٥ٌخاري،389/ 1 ويؼقل: )

وا٥ـًـائل،  وأيب داود، ومًـؾؿ، ي ا٥ٌخاري، » :(1/519ويؼقل: )

 . شاٍـ ماِفو

ـــاري، ومًـــؾؿ، وا٥ٗمـــذي،  ( »113/ 3 ( و)39/ 2 ) ي ا٥ٌخ

 ش.وا٥ـًائل

 ش.داود، واٍـ ماِف ي ا٥ٌخاري، ومًؾؿ، وأيب ( »117/ 4 )

 ش.ي ا٥ٌخاري، و١ٕه ( »71/ 2 )
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 ش.ي ا٥ٌخاري، وأيب داود، وا٥ـًائل ( »439/  3 )

ي ا٥ٌخاري، وأيب داود، وا٥ـًائل، واٍـ ماِف، واٍــ  ( »414/ 2 )

 ش.اٍـ ٌّانْزيؿة، و

 ش.ي مًؾؿ، وا٥ـًائل ( »591/ 1 )

 ش.  ي مًؾؿ، وا٥ٗمذي، وا٥ـًائل، واٍـ ماِف ( »271/ 2 ) 

ش.و١ٕه ،ي مًؾؿ ( »133/ 4 )
(1)
 

ــقل: صــ ــارة يؼ ــف حَّ ـوَ ٜـ
(2)

ــ ديث ا٥صــحقحـ، أو ي احل
(3)

، أو ي 

ا٥صحقح.
 (4)
 

                                           

ــًا:      (1) ــر أيض ، 424، 613، 591، 39/ 2) ، (636، 652، 699، 635، 83/ 1) ُيـظ

298 ،319 ) ، (3 /427 ،319 ،212 ،368 ،416 ،497)  ، (4 /135 ،226). 

 (.197، 15/ 2 )، و ِف أٍق داود( و٣ال ٍعده: ْرَّ  559، 522/ 1 ُيـظر: )     (2)

ـــر: )     (3) ـــق ي  439/ 3( ، )662، 271، 248، 217/ 2 ) (،392، 211/ 1 ُيـظ وه

 وهق ي مًؾؿ(. 216وهق ي ا٥صحقحٞ،  155/ 4 ا٥صحقحٞ( ، )

ٍؾ مقوقع، و٣ال ٍعد ا٥دمٕي: ورواه  ،ٞ، و٥قس هق ي ا٥صحقح493/  1 ُيـظر: )     (4)

 ٍؿعـاه(.،  ٜـ اٍـ ٌٜاس  ،اٍـ ٜدي ي َرجة هؿد ٍـ زياد ا٥طحان
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 ومعفا غرها، مثاله: وخيرج احلديث من الؽتب الستة ،  *

                واٍــ ماِـف،  ،( اٍـ ٘عد 94/  1واٍـ ٌّان، ) ،( ا٥ـًائل83 /1 )

 واٍــ ٣ـاكع،  ،واٍـ ٌّان ،واحلا٤ؿ ،واٍـ ماِف ،وا٥ـًائل ،( أحد98/ 1 )

و٘ـٕة ، ( ا٥ـًائل 594/ 1 واحلا٤ؿ ،)، وا٥ـًائل ، ( أٍق داود 111/ 1 )

         وا٥ٌخـاري ي  ، لواٍــ ا٥ًــ، واحلا٤ؿ ، ( ا٥ـًائل 715/  1 اٍـ هشام، )

 .شَاريف »

واحلـا٤ؿ ٜـٔ  ،( أٍق داود 197/ 2 واحلا٤ؿ، )، ( ا٥ـًائل 2/54 )

ـــ ماِــف435/ 2 ذط مًــؾؿ، ) ــل، ) ،( اٍ ( ا٥ـًــائل 447/ 2 وا٥ٌقفؼ

 .شآًتدرك »واحلا٤ؿ ي أواْر  ،وا٥ٌزار

( 381/ 3 واحلـا٤ؿ، ) ،وا٥ـًائل ،وا٥ٗمذي ،( أٍق داود218/ 3 )

 وا٥طٖاين. ،ًائلوا٥ـ

ــــ ماِـــف217/ 4 ) ( 219/ 4 ، )شمًــــده »وأّـــؿد ي  ،( اٍ

.شآختارة »وا٥ضقاىل ي ، وا٥ٗمذي  ،أّـؿد وأٍق داود
(1)

   

 

                                           

 (.261، 277/ 3 (، )517، 452، 418/ 1 ُيـظر أيضًا: )   ( 1)
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 ويليت ـ أحقاكًا ـ باحلديث من خارج الؽتب الستة، مثاله:  *

           ، وا٥ٌقفؼـل ي شا٥عؼقٍـات »( ا٥طٖاين، واٍـ أيب ا٥دكقا ي 639/ 1 )

 . شا٥شعب »

 ( ا٥شا٢عل، وا٥ٌقفؼل.671/ 1 )

 .شا٥زهد »( اٍـ أيب ٙقٌة، وأحد ي 87/ 2 )

 ( ا٥دار٣طـل، وا٥ٌقفؼل، واحلا٤ؿ، واٍـ ٜدي.718/ 2 )

 ( أحد، وأٍق يعٔ، واٍـ ٣اكع.429/ 2 )

 .شَاريخ أصٌفان »( ا٥طٖاين، وأٍق كعقؿ ي 382/ 2 )

 .شٍقرَاريخ كقًا »( احلا٤ؿ ي 157/  3 )

 .شإو٘ط »وا٥طٖاين ي  ( ا٥ٌزار ،538/ 3 ) 

 . شا٥شعب »و شا٥ًــ »( اٍـ ٜدي، وا٥ٌقفؼل ي 16/  4 )

ـــٖاين ي 119/ 4 ) ـــدار٣طـل، وا٥ط ـــط »( ا٥ ـــف إو٘ ، شمعجؿ

.شكقادر إصقل »وا٥ٗمذي احلؽقؿ ي 
(1)
 

 

                                           

 (.185، 36، 17، 16/  4 ( ، )268، 156/ 3 ُيـظر أيضًا: )    ( 1)
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 ،مصادر أخرى غر ادساكقد وادعـاجممن  احلديث ؽونيوقد *  

 مثاله:

 ٥ؾديـقري.ش آجا٥ًة وِقاهر ا٥عؾؿ ( »487/ 1 )

٣ـقام  »ٕيب ا٥ؼا٘ـؿ إصـٌفاين  شا١ٗ٥قب وا٥ٗهقب ( »488/ 1 )

 ش.ا٥ًـة

 .شع مـ نا٥ًف٘آجؾس ا٥تا »( اخلالل ي 493/ 1 )

 ، وا٥ؼا  أٍق يعٔ. شرٍاٜقاَف »( أٍق ٍؽر ا٥شا٢عل ي 677/ 1 )

 ٍٓـ إُٕ.ش أ٘د ا٥غاٍة ( »678/ 1)

ــات ( »714، 155/ 2 ) ــػ»، وشا٥عؼقٍ ـــ أيب ش القاَ ــا ٍٓ ٤اله

 ا٥دكقا.

 ٕيب كعقؿ .ش احلؾقة ( »493/ 2 )

 ش .آتػؼ وآػٗق »( اخلطقب ا٥ٌغدادي ي 155/ 2 )

 ٥ؾرامفرمزي.ش آحدث ا٥ػاصؾ ٍٞ ا٥راوي وا٥قاٜل ( »2/122 )

د ٕيب مًـعقش ٤تاب  إرٍعٞ ٜـٔ مـذهب ا٥صـق٢قة ( »2/189 )

 إصٌفاين.

 ( ا٥ثعؾٌل.2/277 )
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 ( احلؽقؿ ا٥ٗمذي، واٍـ ا٥ًـل.2/312 ) 

مـ ورد م٧ مــ ا٥صـحاٍة ـ  »( ا٥رٍقع اجلقزي ي  511، 3/289 )

 .ش 

( َاريخ اٍـ ا٥ـجار ، وٜقاٌ هؿد ٍـ ٌٜداهلل ٍـ آثـك ٍــ 221/ 3 )

 أكس ٍـ ما٥ؽ.

 ش.مًـد ا٥ػردوس »( أٍق مـصقر ا٥ديؾؿل ي 3/78 )

 ( ي أماٌ أيب ٍؽر ا٥ؼطقعل.3/611 )

ش.ٜؿؾ ا٥ققم وا٥ؾقؾة »( اٍـ ا٥ًـل ي 4/246 )
(1)
 

 

وإذا قال الدمري: )روى فالن(. فنكه يذكر دم الغالـب اشـم *   

 كتابه، مثاله:

 ش.ا٥تق٤ؾ »( اٍـ أيب ا٥دكقا ي 412/ 1 )

 ش .ا٥دٓئؾ »( روى ا٥ٌقفؼل ي 677/ 1 )

                                           

، 219، 157، 72/  3 ( ، )231، 187، 17، 9/ 2 ) ( ،564/ 1 ُيـظـــر أيضـــًا: )     (1)

221 ،437،) ( 4 /47.) 
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 ش .َاريخ كقًاٍقر » ( أ٘ـد احلا٤ؿ ي612/ 1 )

 ش.معجؿف »( اٍـ ٣اكع ي 571/ 1 )

 ش.ا٥زهد »( أحد ي 353/ 2 ) 

 ش.مؽائد ا٥شقطان »( اٍـ أيب ا٥دكقا ي 217/ 2 ) 

 ش.ا٥دٜقات »( ا٥طٖاين ي 351/ 2 ) 

 وأمثال هذا ي ا٥ؽتاب ٤ثٕ ِدًا.

دأ ادوضع  من الؽتا ، مثاله:*   د   وأحقاكًا ُيأ

ُد ا٥ـؼؾ مــ ش ا٥ؽامؾ » جقع ا٥ـؼقل مـ ٍٓـ ٜدي ـ وهل ٤ثٕة ـ حيد 

 ( مثاًل.545، 89/ 1 َرجف ٢الن ٍـ ٢الن. ٤م ي )

 ي اليمن . شِامع ا٥ٗمذي »( ي 116/ 1 )

 ي ٤تاب احلقض. شصحقح مًؾؿ »( ي 376/ 1 )

 . شآًتدرك »( ي أواْر 394/ 1 )

 .شالكقاتا٥غق »( ي أواْر اجلزىل اخلامس مـ 411/ 1 )

 ( ي ا٥ٗمذي ي مـا٣ب احلًـ واحلًٞ.434/ 1 ) 

 . شآجؾس ا٥تا٘ع مـ نا٥ًف»( روى اخلالل ي 493/ 1 )

ـ يعـــل ٥ؼــقام ا٥ًـــة  شر١قب وا٥ٗهقــبـا٥تــ »( ي 547/ 1 )
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 إصٌفاين ـ ي ٍاب ذم احلا٘د.

ـــ 629/ 1 ) ــاب ا٥ًــاٍع وإرٍعــٞ م ــل ي أواْــر ا٥ٌ                ( ي ا٥ٌقفؼ

 .شا٥شعب »

                      وا٥ٗمــذي وًّـــف وهــق آْــر ّــديث ي ، ( أٍــق داود 641/ 1 )

 ٣ٌؾ ا٥عؾؾ. شِامعف »

 ( ا٥ٗمذي ي صػة اجلـة .279/ 2 )

 .شآقٚل »( ي أواْر 252/ 2 )

 ي ٍاب ما ِاىل ي أ٤ؾ اجلراد.ش ٘ــف »( ا٥ٌقفؼل ي 696/ 2 )

 قري ي اجلزىل ا٥ثا٥ث.٥ؾديـ شآجا٥ًة »( 23/ 2 )

 ( أٍق داود ي ٍاب َغقٕ آ٘ؿ ا٥ؼٌقح.2/6 ) 

 ٥ؾحا٤ؿ ي َرجة ... شَاريخ كقًاٍقر »( ي 2/436 ) 

 ( ا٥ٗمذي ي ٍاب ما ِاىل ي صقم ُالُة أيام .464/ 2 )

وي مًؾؿ ي  ،ا٥ٌخاري ي أّاديث إكٌقاىل شصحقح»( ي 2/546 )

 ا٥ـؽاح .

ـــ2/643 ) ــة ٍ ــؾقمن ي  ( روى ْقثؿ ـــده»٘ ــر اجلــزىل ش مً ي آْ

 اخلامس ٠ٜ.
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 ( ٍقب ا٥ٌخاري ي أول ا٥رٍع ا٥راٍع مـ ٤تاب.2/681 ) 

 ( اٍـ ٣اكع ي َرجة ... 3/98 )

 ي آْر ٤تاب ا٥ز٤اة. ش٘ــ أيب داود »( ي 3/582 )

 ( مًؾؿ ي آْر ٍاب ا٥تقٍة ٍعد ّديث ال٢ؽ.3/729 ) 

 . ش٘ــف »مـ ( ا٥ـًائل ي ٤تاب اخلقؾ 375/ 3 ) 

( أٍق داود ي أوائؾ ٤تاب اجلـائز.367/ 3 )
 (1) 

 
ج  *   ر  رت ـبأ إيـراد هم فقبـدأ فنكه من مجاعة، احلديث وإذا خ  قـد يأ

رت ـب  بالصحقحث مـثاًل  أو بلحـداا، أو باملـك وأةـد، وأحقاكـًا ال يأ

 إيرادهم، فؿثاًل:

ا٤ؿ، و١ـٕهؿ، ( رواه ا٥ٌزار، وا٥طٖاين، وٌٜدا٥رزاق، واحل42/ 1 )

َر ٌَٜدا٥رزاق. َّْ  ٢َل

                                           

ـــر أيضـــًا: )   ( 1) / 2(، )592، 631، 591، 515، 452، 394، 378، 98، 39/ 1ُيـظ

243 ،186 ،311 ،123 ،335 ،384 ،328 ،447( ،)3 /378 ،384 ،325 ،

351 ،243 ،484 ،591.) 
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ـَ ٌّان.98/ 1 ) َر اٍ َّْ  ( احلا٤ؿ واٍـ ٌّان، ٢َل

، وا٥طـٖاين شإدب »( روى أحد، وا٥ٌزار، وا٥ٌخاري ي 418/ 1 )

َم ا٥ٌزار ٜٔ ا٥ٌخاري.شا٥دٜقات »ي   ، ٢ؼدَّ

 ( روى اٍـ ٌّان، وا٥ٗمذي.434/ 1 )

ٍــ ٌّـان، واحلـا٤ؿ، ( روى ا٥شا٢عل، واٍـ ْزيؿـة، وا516/ 1 )

وأصحاب ا٥ًــ إرٍعة مـ ّديث ٥ؼقط ٍـ صٖة ... وا٥ؾػـظ ٕيب داود. 

َر ا٥ًــ إرٍعة مع أن ا٥ؾػظ ٕيب داود. َّْ  أ

م أٍـا داود ٜـٔ 616/ 1 ) ( أٍق داود، وا٥ٌخاري، وأٍـق كعـقؿ. ٢ؼـدَّ

 ا٥ٌخاري.

َم احلــا٤ؿ648/ 1 )                     هـــ( 415) ت ( احلــا٤ؿ، واٍـــ أيب ٙــقٌة، ٢ؼــدَّ

 .ـ  وهق متؼدم هـ( ـ235) ت  ٜٔ اٍـ أيب ٙقٌة ـ ، وهق متلْرـ 

َم 118/ 2 ) ( أٍق داود، وا٥طٖاين، واٍــ ماِـف، واٍــ ٌّـان. ٢ؼـدَّ

 .هـ(273) ت  ٜٔ اٍـ ماِف هـ(، 361) ت ا٥طٖاين

 وا٥ٗمذي. ،( ي ا٥ٌقفؼل699/ 2 )

.. ٣ـال احلـا٤ؿ: ... ٣ـال وا٥ٗمذي ي آـا٣ب . ،( احلا٤ؿ577/ 3 )

 ا٥ٗمذي. 
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َم احلا٤ؿَ   ،ي ا٥عـزو هـت(279) ت  ٜٔ ا٥ٗمذي هـ(415) ت ٢ؼدَّ

 وي َكْؼِؾ ٤المفم ٜٔ احلديث.

َم احلـا٤ؿَ 34/ 4 ) ٜـٔ  ( أحد، واحلا٤ؿ، وا٥ٗمذي، وا٥ـًائل. ٢ؼدَّ

 ا٥ٗمذي وا٥ـًائل.

اٍــ  شامـؾ٤ »اِف، وـاٍـ مش ــ٘ـ »، وشتدركـآً »( ي 162/ 4 )

ٜدي.
 (1)
 

 

 .ويذكر بعد احلديث كالم من أخرج احلديث*  

٤الم ا٥ٗمذيما يؽقن و١ا٥ًٌا 
(2)

، واحلا٤ؿ
(3)

، ومل أِده يـؼـؾ ٤ـالم 

جش إو٘ط»ا٥طٖاين ي   مـف.  إذا ْرَّ

                                           

ـــًا: )     (1) ـــر أيض ، 328/  3 ) ( ،478، 288، 138، 185 /2 (، )545، 494/ 1 ُيـظ

545 ،574 ،611.) 

ـــثاًل: )     (2) ـــر م / 3 ) ، ( 513، 315، 2/11 ) ،(532، 485، 426، 425، 99/ 1 ُيـظ

39 ،326 ،711)، ( 4 /71 ،72.) 

ــــثاًل: )     (3) ــــر م ، 718، 448، 521/ 2 ) (،639، 516، 494، 425، 394/ 1 ُيـظ

315 ،654،) ( 3 /39 ،376 ،698 ) ،( 4 /35.) 
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 (1) وقد يـؼل حؽم أحد العؾام  عذ احلديث.  *

 له:وقد ُيؽم الدمري عذ احلديث، أو اإلشـاد فؼط، مثا  *

 وأٍق كعقؿ، مـ ٚرق صحقحة. ( ا٥طٖاين ،472/ 1 )

 ٍن٘ـاد ِقد. ( ا٥طٖاين ،515/ 1 ) 

 ( المام أحد، ًٍـد صحقح.521/  1 )

 ( ا٥طٖاين، ٍن٘ـاد ًّـ.668/ 1 ) 

 ، مـ ٚريؼ صحقح.شا٥تؿفقد »( اٍـ ٌٜدا٥ٖ ي 617/ 1 )

 ٍن٘ـاد ًّـ. ( ا٥طٖاين، وا٥ٌزار ،614/ 1 ) 

 ْرِف أٍق داود، واَػؼ احلػاظ ٜٔ َضعقػف .( أ88/ 2 )

 ٍن٘ـاد ِقد. ( أٍق داود، وا٥ـًائل ،111/ 2 )

 ( وهق ّديث صحقح .124/ 2 ) 

                                           

 657ا٥ٌقفؼـل،  521/ 2) ، ( ٤الم ا٥ـقوي 635، 479، 399، 97/ 1) ُيـظر مثاًل:    ( 1)

ا٥ٌقفؼـل،  224اٍــ ًٜـا٤ر،  219َعؼب ا٥ذهٌل أٍا ٌٜداهلل احلـا٤ؿ،  144ٌٜداحلؼ، 

/ 3)  ،( ا٥ـدار٣طـل 731اٍـ ٜدي،  383أٍق ّاَؿ، وا٥ذهٌل،  243أٍق ّاَؿ،   215

اح، ا٥ 327ٜقاض،  288 َّ  698ا٥ٌقفؼـل،  547، 178، 721، 721ا٥ٌقفؼل،  ٠546ُّ

 .( ا٥ٌخاري
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 ( ي احلديث احلًـ .221/  2 )

 ٍن٘ـاد وعقػ. ( ا٥ٗمذي ،279/ 2)

 ( أحد، وأٍق داود، واٍـ ماِف، وإ٘ـاده ِقد .383/ 2 ) 

 ٍا٥ؼقي .( ا٥ٌقفؼل، وإ٘ـاده ٥قس 459/ 2 )

 ( ا٥ٌقفؼل، ٍن٘ـاد ٢قف وعقػان.685/ 2 )

 ( احلا٤ؿ، ٍن٘ـاد صحقح.218/ 3 )

اٍــ ٜـدي، وهـق  ش٤امـؾ »، وشمرا٘ـقؾف »( أٍق داود ي 235/  3 ) 

 ّديث وعقػ.

 ( ا٥دار٣طـل، وهق ّديث صحقح ـ إن ٙاىل اهلل ـ .271/ 3 ) 

 ٍرِال ُؼات. ، وا٥ٌزار ،شا٥دٜقات »( ا٥طٖاين ي 325/ 3 )

 ٍن٘ـاد ٜٔ ذط مًؾؿ. ، شمًـده »( ا٥شا٢عل ي 354/ 3 ) 

 ٍن٘ـاد صحقح ٜٔ ذط ا٥شقخٞ. ( أٍق داود ،366/ 3 ) 

 ( ا٥ٌزار، ٍن٘ـاد صحقح.498/ 3 ) 

 ، ٍن٘ـاد صحقح.شمًـده »( أحد ي 537/ 3)  

 ورِا٥ف رِال ا٥صحقح. ، شمًـده »( المام أحد ي 9/ 4 )

 ، ٍن٘ـاد ًّـ.شإو٘ط »( ا٥طٖاين ي 36/ 4 ) 
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 ( رواه المام أحد، وا٥طٖاين، وا٥ٌزار، ٍن٘ـاد صحقح.14/ 4 ) 

 ٍن٘ـاد صحقح ٜٔ ذط ا٥شقخٞ. ( أٍق داود ،119/ 4 ) 

 ( ا٥ٌزار، ٍن٘ـاد ِقد.126/ 4 ) 
 (1)
 

ؾ مأ *   تـؽ  د  رجال  اإلشـاد، الدمري  وأحقاكًا ي   مثاله: عـذ أح 

ر٘ت ٍــ زيـاد، ٜــ يزيـد ا٥ر٣ـار، وهـا ( مـ ٚريؼ د1/592 )

 وعقػان.

، و٢قف ٘قػ ٍـ مًـؽٞ، شمعجؿف إو٘ط »( ا٥طٖاين ي 1/631 )

 وهق وعقػ.

َػ ٙقَخ ا٥طٖاين.2/136)   ( َوعَّ

 ٓ ُيعرل. ،( ا٥طٖاين، و٢قف ا٥صؾت ٍـ اجلراح119/ 2 )

                                           

، 495، 494، 474، 472، 399، 137، 115، 113، 62، 57/ 1) ُيـظــر أيضــًا:    ( 1)

521 ،545 ،649 ،664 ،691 ،618 ،591 )،  (2 /86 ،118 ،119 ،135 ،

136 ،159 ،243 ،292 ،329 ،381 ،422 ،439 ،559 ،579 ،613 ،665 ،

ويتعؼــب  346، 311، 318، 315، 286، 261، 98، 24، 16/ 3)  ،( 731، 718

ــاري،  ــام ا٥ٌخ ــف الم ، 192/ 4، ) (611، 565، 547، 478، 412، 389، ٢379ق

155 ). 
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 وأٍق يعٔ، وي إ٘ـاده ٌٜداهلل ٍـ صا٥ح ٤اَب ( ا٥طٖاين ،3/156 )

 ا٥ؾقث، وهق وعقػ.

 و٢قـف ِـاٍر اجلعػـل ، ،ش معجؿف إو٘ـط »( ا٥طٖاين ي 3/223 )

 وهق وعقػ.

 وي إ٘ـاده أٍق ٍالل إٙعري، وهق وعقػ. ( ا٥طٖاين ،3/683 )

( ذ٤ـر ٜــ أّـد رواَـف: وـعقػ ٍاَػـاق آحـدُٞ، 82ـ  4/81 )

 وٍا٥غقا ي َضعقػف.

ـاده هؿد ٍـ ٌٜداهلل ٍــ وي إ٘ ،شإو٘ط »( ا٥طٖاين ي 111/ 4 )

حيقك، وهق مٗوك.
 (1)
 

روف  أحـد   وقد*  بطأ بـاحلأ  ،كؿـا دم:رجال اإلشـاد  ي ـض 

ام،367، 72/ 3 (، )381، 38/ 2 ) وذ٤ر ا٥ـدمٕي  ( ٜامر ٍـ ا٥رَّ

 (.375، 559أكف ٢رد ي إ٘مىل، 

                                           

ــــًا: )    (1) ــــر أيض ، 254، 334، 135/ 2 )، (691، 664، 592، 515، 495/ 1 ُيـظ

123 ،381 ،321 ،361 ،335،412  ،729) ،( 3 /271 ،236 ،483( ،) 4  /

26.) 
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ـــه*    ـ  روايـات ـــع ــًا ـ ب ــديث ـ أحقاك ــد احل ــذكر بع ، (1)وي

 (3) وصـواهـده.، (2)وزوائـده

 وختريج ادـملف غـالبـًا ما يـؽون قـبل احلـديث ،مـثـالـه: * 

( المـام أحـد 357/ 1 ) ،ش صحقحف »( روى ا٥ٌخاري ي 44/ 1 )

( اٍــ أيب 412/ 1 ، )شَاريخ مؽة »( إزر٣ل ي 358/ 1 ، )شا٥زهد » ي 

 ش.ٕو٘طمعجؿ ا٥طٖاين ا »( وي 472/ 1 ، )ش٤تاب ا٥تق٤ؾ »ا٥دكقا ي 

، لؽـــه أقـل مـن مـا بعـد احلــديثوقد يـمخر التخريج إىل   *

 الول، مثاله:

( ذ٤ر احلديث ُؿ ٣ال: رواه ا٥ٌخاري ي ا٥تػًٕ ومثؾـف ي 427/ 1 )

 ا٥تقٍة.

                                           

ٚــقل مـــ ا٥روايــة إوٟ، وهــل أ 517، 494، 389، 195، 184، 98/ 1 ُيـظــر: )   ( 1)

624 ،641 )، ( 2 /18 ،19 ،24 ،26 ،88 ،161 ،196 ،293 ،621 ،719)،            

( 3 /74 ،93 ،114 ،162 ،275 ،379 ،385 ،398 ،419 ،555 ،561 ،672 )، 

( 4 /8 ،14 ،15 ،111 ). 

 (.592، 559، 81/  1 ُيـظر مثاًل: )   ( 2)

، 59/ 3 ) ( ،281، 118/ 2 (، )648، 595، 494، 426، 377/ 1 ُيـظر مـثاًل: )    (3)

168 ،243 ،269 ،325 ،346 ،353 ،354 ،514( ،) 4 /7 ،11 ،185.) 
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 ( رواه مًؾؿ، وا٥ٗمذي.1/663 )

 ( ذ٤ر احلديث ُؿ ٣ال: رواه ا٥طحاوي، و١ٕه.2/242 )

ا٥ٌخـاري ومًـؾؿ مــ روايـة  ( ذ٤ر احلديث ُؿ ٣ـال: رواه2/38 )

 ٜائشة، وّػصة، واٍـ ٜؿر.

 ( ذ٤ر احلديث ُؿ ٣ال: رواه ا٥طٖاين، واٍـ أيب ا٥دكقا.36/ 3 )

ــال379/ 3) ــؿ ٣ ــديث ُ ــر احل ــائل،  :( ذ٤ ــق داود، وا٥ـً رواه أٍ

واحلا٤ؿ.
(1)
 

ه قبـل احلـديث،  مأ التـخريج، فــقأورد بـعــض  ـؼ ـس  * وأحقـاكًا  يأ

 ، ومثاله: غريٌب مـه وبـعـضه بعـده، وهذا 

             ُؿ ذ٤ر احلديث، ُـؿ ٣ـال: وهـق ي  ،( ٜزا احلديث ٥ؾٌقفؼل89/ 1 )

 ٍٓـ ٜدي.ش  ا٥ؽامؾ »

ــر  شمًـــد »( وي 391/ 1 ) ــس ... وذ٤ أيب يعــٔ آقصــٝ ٜـــ أك

 ش.ا٥رٍقع ٍـ صٌقح »احلديث ُؿ ٣ال: ورواه أٍق كعقؿ ي  َرجة 

                                           

ـــر أيضـــًا: )     (1)  ،612، 124، 87، 72، 194، 2/252 ) ( ،572، 391، 42/ 1 ُيـظ

711 ،223.) 



 
 
 
 
 

  

 

 155  مـــنـــهـــج الــدمـــيــــري

.. ٢ـذ٤ر احلـديث، ُـؿ ٣ـال: وهـق ( وي ٤تاب الـروي .571/ 1 )

 و١ٕها.ش اٍـ ٙاهٞ »و ،شمعجؿ ا٥ٌغقي »مذ٤قر ي 

واحلـا٢ظ اٍــ مــٕ ش معجؿف ا٥ؽٌـٕ »( روى ا٥طٖاين ي 544/ 3 )

احلؾٌل، و١ٕها، ُؿ ذ٤ر احلـديث، ُـؿ ٣ـال: رواه المـام أحـد، وا٥ٌـزار، 

 ورِال أحد رِال ا٥صحقح.

... وذ٤ـر احلــديث ،ُــؿ ٣ــال: اٍـــ ماِــف  ش٘ـــ »( وي 217/ 4 )

 ش.مًـده »و٤ذ٥ؽ رواه المام أحد ي 

( وروى المــام أحــد، وأٍــق داود، وا٥ٗمــذي ... ٢ــذ٤ر 219/ 4 )

 ٥ف.ش ٤تاب آختارة »احلديث، ُؿ ٣ال: و٣د أْرِف احلا٢ظ ا٥ضقاىل أيضًا ي 

... ٢ذ٤ر احلديث، ُؿ ٣ال: و٤ـذ٥ؽ  شا٥صحقحٞ »( وي 216/ 4 )

ش.مًـده »أحد ي  رواه المام
(1)
 

 ومـن ادـالحظات عذ ادـملـف دم ختـرجيـه:  *

ٍٓــ ٜـدي، ش ا٥ؽامؾ ي وعػاىل ا٥رِال »٤ثرة خترجيف واٜتمده ٜٔ  

 وحيقؾ إٟ مقوع كؼؾف ي ا٥ؽتاب ي َرجة ٢الن ٍـ ٢الن.

                                           

 (.27/  4 (، )374، 316، 269/ 3 (، )97/  2) ُيـظر أيضًا:      (1)
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وآعرول ٜـد أهؾ ا٥عؾؿ أن اٍـ ٜدي يذ٤ر ي ٤تاٍف إّاديث ا٥تـل 

 ا٥راوي. اُ٘تـؽرت ٜٔ

ج إّاديـث : ) مـ ٜادة اٍـ ٜـدي أكـف يـر   ٣ال اٍـ ّجر 

أو ١ٕ ا٥ثؼة (. ا٥تل ُأكؽرت ٜٔ ا٥ثؼة،
(1) 

٢قـؼؾ ا٥دمٕي هذه إّاديث، دون ٍقاٍن ٥ضعػفا.
 (2)
 

( 248/ 4 (، )617/ 2 و٣د يؽقن هذا احلديث مقوـقًٜا، ٤ـم ي )

 مثاًل.

أَّد ا٥ؽتب ا٥ًتة، و١ٕها، ممـا  ِرن ي خترجيف مـ اٍـ ٜديؼْ وأّقاكًا يَ 

( ّقـث ذ٤ـر ّـديثٞ 545/ 1 ٜٔ إّاديث ا٥صحقحة، ٤م ي ) تتقي

ورواه ا٥ـدار٣طـل  ٍٓـ ٜدي، ٣ال ٜؼب احلـديث ا٥ثـاين: )ش ا٥ؽامؾ »مـ 

   ٤ذا  ذا ا٥َٗقب  واٍـ ماِف(. 

اٍــ ٜـدي ... ،  ش٤امـؾ »اٍــ ماِـف، و ش٘ــ »( ي 611/ 2 وي )

 (.162/ 4 ومثؾف ي )

                                           

 ( .429ص ش )هدي ا٥ًاري »     (1)

َّٞ وعػ احلديث، ٤م ي )    ( 2) ٍَ  (.279/  2 ( ،)371/ 2 ي مقاوع ٣ؾقؾة 
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                اٍـ ٜدي ... ٢ذ٤ره ، ُؿ ٣ـال: وهـق ي  ش٤امؾ »( ي 477/ 3 وي )

 ٣ٌقؾ ٤تاب اجلؿعة ذ٤ره ٙاهدًا.ش آًتدرك »

ــؿ ٣ــال: وهــق ي  شمرا٘ــقؾ »( ي 235/ 3 )                      أيب داود ... ٢ــذ٤ره، ُ

 ٍٓـ ٜدي.ش ا٥ؽامؾ »

ا٘تدًٓٓ حلؽؿ ٢ؼفل.ش ا٥ؽامؾ »و٣د ُيقرد احلديث مـ 
 (1 )
 

 ف دم التخريج :عذ ادمل   ـ أيضاً ـ ومن ادالحظات *  

روى   ويؼقل ي هـذا: ـدة،ــة آًـج احلديث مـ ١ٕ ٤تب ا٥ًـختري

 مثا٥ف: .. ،.. ٢الن

ٌْع ا٥ًٌتل ي  َ٘ واٍـ ٌ٘ع ٓ ُيًــد ش. ٙػاىل ا٥صدور »٣ق٥ف: روى اٍـ 

 ٕة، مـفا:إّاديث، و٣د ٣ال ذ٥ؽ ي مقاوع ٤ث

 (546، 519و٣ركف ٍاحلا٤ؿ،  395، 1/41 ) 

، شَاريخ كقًاٍقر »و٣ركف ٍاحلا٤ؿ ي  276، 731، 493، 2/413 ) 

                                           

   (.563/ 2 ) ( ،514/ 2 ُيـظر مثاًل: )     (1)

 (،691، 613، 494، 469، 386، 89/  1 : )٤م ي  ،شالؽامل » وكثرًا ما يـؼل من   

( 2 /12 ،15 ،54 ،86 ،119 ،264 ،316 ،341 ،386 ،494 ،592 ،617 ،

 و١ٕها . (،248، 215، 217، 158/ 4 )، (616، 541، 374، 235/ 3 (، )728
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296) 

 وا٥طٖاين(. ،و٣ركف ٍليب يعٔ 478/ 3 ) 

ََٛػر و٤ذا خترجيف مـ اٍـ 
(1)
ٌََشــْٕ ا٥ٌَِش  »ي   ٍَخٕ ا٥ شرـر 

(2)
٤ـم ي  

 آقاوع ا٥تا٥قة:

و٣د أْرِـف ٜـدد مــ أصـحاب ا٥ؽتـب  676 ،675، 666/ 1 ) 

 .(169 ٍر٣ؿ ) آاًِتٕ ر٘ا٥تلآًـدة ٤م ي خترجيل ٥ف ي 

ــ »٣ــال: ي  (668 /1وي )   !شصــحقح مًــؾؿ »وي  شرـْــٕ ا٥ٌَِش

،667.) 

 ٍٓـ ٛػر .ش ا٥ـصائح »: وي  (549، 2/171 )

 ويؼقل أيضًا:

 حلا٢ظ آـذري.( وروى ا٥طٖاين، وأٍق مـصقر ا٥ديؾؿل، وا45/ 1 )

 ( روى هب ا٥ديـ ا٥طٖي.382/ 2 )

                                           

ٝ  ) ت      (1)  هـ(.567أٍق ٌٜداهلل، هؿد ٍـ هؿد ٍـ ٛػر ا٥صِؼ

هــ( ي 1429م ( ، ُؿ ٌٚـع أْـًٕا  ٜـام ) 1867ٌٚعة ّجرية ، ي ٜام )  ٌٚع ٣ديمً      (2)

 آغرب، ٍتحؼقؼ: ٥طقػة ٙؽري، وْدجية أٍقري.
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/ 1( روى ا٥ًفقٝ ي ا٥ؽالم ٜٔ ١زوة أّـد، و٤ـذا ي )435/ 2 )

388.) 

 ( روى اٍـ ْقيز مـداد.276، 256/ 2 )

 مل يًـدوا احلديث . وا٥ًفقٝ ، وآحب ا٥طٖي، وآـذري،

ِف مـ اٍــ آٌـارك ي 519/ 3 )                   ق ي ، ويؼـقل: وهـش ا٥زهـد»( ير 

 ي ا٢ٔة ا٥عاذة مـ آ٢ات ا٥ؾًان.ش الّقاىل »

ـــدٜقات »( روى ا٥طـــٖاين ي 281/ 3 ) ــــ  »، وي شا٥ ـــاريخ اٍ َ

 ي ٤تاب آداب ا٥ًػر.ش الّقاىل »، وي شا٥ـجار

 ( أ٘ـد ا٥ثعؾٌل، واٍـ ٜطقة، و١ٕها. 235/ 3 )

 ٣ؾت: اٍـ ٜطقة ٓ ُيًـد.

 ( اٍـ آـٕ.545/ 3 )

 وذ٤ر احلديث. ش كػحات إزهار »( روى ا٥قا٢عل ي 54/ 4 )

              ش هدية ا٥عار٢ٞ »هـ( ٤م ي  768ت  وا٥قا٢عل هق ٌٜداهلل ٍـ أ٘عد )

( 1 /242.) 

 : ومن ادالحظات أيضاً *   

           ُؿ يعزوه ٍعده إٟ ش و٢قات إٜقان »مـ اٍـ ْؾؽان ي  ه احلديَث ٤رُ ذِ 
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(، وٍعد آقوـع ا٥ًـاٍؼ كؼـؾ مــ اٍــ 54/ 1 ٤م ي )   شؾؿصحقح مً »

   ا٥ر٢عة، ُؿ ٜزاه ًٓؾؿ أيضاً 

ومن ادالحظات أيضًا : أكه يعزو احلديث دتـلخر، وهـو عــد *  

 :متؼدم

                  ( ٜــزاه ٥ؾــحا٤ؿ ، وهـق ٜـــد المـام أحـد ي 485/ 1 ٤ؿـا ي ) 

 ، و١ٕها.شا٥ؽٖى »وا٥ـًائل ي  ( ،315/ 12 ) ـ ط. ا٥ر٘ا٥ة ـش مـًـده »

              ( يعزوه ٍٓـ ٜدي، وهق ٜـد اٍــ ِريـر ا٥طـٖي ي 691/ 1 وي )

 .شَػًٕه »

 ٜــدوهـق  ٍٓــ إُـٕ،  شأ٘ـد ا٥غاٍـة »ل ( يعزوه 679/ 1 وي ) 

 ا٥طٖاين، وأيب كعقؿ، واحلا٤ؿ.

 ومن أوهامه دم التخريج :*  

، و١ٕها. و٥قس هـق ي ا٥صـحقحٞ،  شٞا٥صحقح »( ي 93/ 1 )

 (.287/ 2 ( و)112/ 1 ومثؾف ي )

 ش.  إمقال »( ٣ال: روى أٍق ٌٜقد ي 692/ 1 )

 ش.١ريب احلديث»ا٥صقاب ي وهق وهؿ، و 

ـــ ماِــف  ش٘ــــ »، وشصــحقح ا٥ٌخــاري»( وٌُــت ي 312/ 3) اٍ
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 وا٥ؾػظ ٥ف. مع أن ٥ػظ ا٥ٌخاري مثؾف، و٢قف ا٥شاهد.

و٥ـقس ي ا٥صـحقح، ٍـؾ هـق  . شا٥صـحقح »وي  ال: ( 493٣/ 1 )

   ّديث مقوقع

ــؾؿ ي 591/ 1 ) ــال: روى مً ــار»( ٣ ــقس .شا٥ظف صــحقح »ي  و٥

 ٤تاب ا٥ظفار، واحلديث مقِقد ي ٤تاب احلقض. شمًؾؿ

ي َـراِؿ ا٥صـحاٍة، وذ٤ـر ال٘ــاد،  شآًتدرك »( مـ 697/ 1 )

 (.186ٍر٣ؿ ) ٓاًِتٕ،ا و٣د دْؾ ٜؾقف إ٘ـاد ي إ٘ـاد، وهق ي ر٘ا٥تل

ي آْـر ش اىل احلًــكـذح إ٘ؿـ »( مـ ا٥ٌقفؼـل ي 687/ 1وي )

 ي ر٘ـا٥تل ٣ـد ْرُِتـفي ا٥ٌاب ا٥ذي يؾقف، و ٍاب ... وهق وهؿ، احلديُث 

 (.179ٍر٣ؿ ) آاًِتٕ

ُـؿ ذ٤ـر ش كقادر إصـقل »( كؼؾ مـ ا٥ٗمذي احلؽقؿ ي 111/ 4 )

ًا آْر ... ٢ذ٤ره ُؿ ٣ال: ٣ال ا٥ٗمـذي: احلديث. ُؿ ٣ال: وروى أيضًا ّديث

ًّـ صحقح. وهذا وهؿ، ا٥ٗمذي إول هق احلؽقؿ، واحلديث ا٥ثاين مـ 

 أيب ٜقًك ا٥ٗمذي المام احلا٢ظ. شِامع »

( روى اٍـ ٌّان، وأٍق داود ا٥طقا٥ز. وهق وهؿ إكم هـق 135/ 4 )

 أٍق داود ا٥ًجًتقاين.
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 . ش٣ب المام أحدمـا »٤تاب ّديثًا مـ ( كؼؾ 611/ 3 )

٥قس ي ٤تاب آـا٣ب، و٥قس ٥ؾحـديث أصـؾ  واحلديُث  وا٥ـؼُؾ 
(1)
 ،

 (.67ص  ش )إِقٍة ا٥عؾقة ٜـ إ٘ئؾة ا٥دمقاٚقة »أ٢اده ا٥ًخاوي ي 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

( أكف وتؾؼ ٜـٔ 1164 )ر٣ؿ ( 497ص ش )آؼاصد احلًـة »ي  أيضًا  وذ٤ر ا٥ًخاوي   ( 1)

 أحد .المام 
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(1) منهجو فً شرح غرٌة انحذٌث.  ـــ
 

يًٕ ٜٔ ٚريؼة معقـة ي ذح ا٥غريـب يصـح   مل أر آصـػ

ا مـفج ٥ف، ٤م مل أره مؾتزمًا ٠ٍح ٤ؾ ٤ؾؿة ١ريٌة، ٢لّقاكًا يـذ٤ر وصػفا ٍل 

 احلديث، و٢قف ٍعض ا٥ؽؾمت ا٥غريٌة، ومع ذ٥ؽ ي٤ٗفا دون ٍقان، ومثا٥ف:

َذون ) ْ ِٖ (، ّقـث ذ٤ـر 1/411 ما أورده ي معـرض ّديثـف ٜــ ا٥ـ

ََؽادمقا َؽاُدم ا٥ٖاذيـ.  ّديثًا ٕيب هريرة، و٢قف ٣ق٥ف: وٓ 

ـْت َكْحُؾـُف : ٣قل زيـب ٥ؾـٌل (4/31 ) و٣ال ي َ٘ َر َِ  :

 .ا٥ُعْر٢ُطَ 
(2)
 

 إٓ أن هـاك ٚر٣ًا يًؾؽفا آصـػقن ٜادة، وا٥دمٕي مـفؿ:

رح ا٥ؽؾؿـة ا٥غريٌـة مــف، ٘ـقاىل ـُؿ يتٌـع ٍشـ مثؾ أن ُيذ٤ر احلديث،

:  (1/122 ذّفا آصـػ، أو كؼؾ ذّفا مـ ١ٕه: ٤ؼقل ا٥دمٕي ي )

 ٓا مات ا٥ـٌـل  ـ ر  اهلل َعاٟ ٜـفـ ا ٍؽر وي احلديث: أكا أٍ

أصاٍف ّزن ٙديد، ٢م زال حَيِْري ٍدكف، ّتـك حلـؼ ٍـاهلل َعـاٟ: أي يـذوب 

                                           

 ـ وفؼه اهلل ـ . سثهذا ادبحث من رشالة الشقأل: حسام بن عبداهلل احل    (1)

 (.4/189(، و) 412و382و3/157(، و) 2/132(، و )1/654 يـظر أيضًا: )    (2)
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 ويـؼص.

، مــ ّـديث ٢ـروة ٍــ ش٘ـــ أيب داود »: وي  (3/388 و٣ال ي )

٣ال: ٣ؾت: يا ر٘قل اهلل، أرض ٜـدكا يؼال لا  ـ ر  اهلل َعاٟ ٜـفـ مًقؽ 

 َٞ ٍْ َِـا،أرض َأ َ ْٕ وإ ـا َوٍَِئـة، أو ٣ـال: وٍاؤهـا ٙـديد،  ، هل أرض ِريػـا وِم

 ا٥تؾػ. : دٜفا ٜـؽ، ٢نن مـ ا٥ؼرل ٢ؼال ر٘قل اهلل

وا٥تؾـػ:  ٣ال اٍـ إُٕ: ا٥ؼـرل: مالًٍـة ا٥ـداىل، ومـداكاة آـرض،

.الالك
 (1)
 

و٣د يؽقن َػًٕ ا٥ؽؾؿة مـ أّد رواة احلديث، أومـ آصـػ ا٥ذي 

: روى احلـا٢ظ أٍـق ا٥ؼا٘ـؿ إصـٌفاين ي  (2/17)  ٥ف ٣ق٥فأْرِف، ومثا

ــاب  ــب »٤ت ــب وا٥ٗهق ــف ـ أن ش ا١ٗ٥ق ــس ـ ر  اهلل َعــاٟ ٜـ ، ٜـــ أك

 ٣ال: ّاذوا آـا٤ب ي ا٥صالة .   ا٥ـٌل

وهـق أن جُيْعـؾ آـؽـب ٍجــب  ف: ّـاذوا: مــ احِلـذاىل: ـ٣ال: ٣ق٥ـ

 آـؽب.
(2)
 

                                           

 328و89/ 2(، و) 663و571و112و116و 98/ 1يـظر أيضًا ٜٔ ٌ٘قؾ آثال: )     (1)

 (. 162و 19/ 4(، و) 319و 55/ 3 (، و)426و

 (.258و3/33 (، و)451و118و97و2/15(، و ) 681و1/617 يـظر: )   ( 2)
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فا ا٥ؽؾؿة ا٥غريٌة، ٤ؼق٥ف ٓا ذ٤ـر وأّقاكًا ي٠ح اجلؿؾة ا٥تل وردت ٢ق

إن اهلل يٌغض ا٥ٌؾقغ مـ ا٥رِال ا٥ذي يتخؾؾ ٍؾًاكف ٤ـم َتخؾـؾ  ّديث: )

 ا٥ٌؼرة(.

(: وهق ا٥ذي يتشدق ي ا٥ؽـالم، ويػخـؿ ٍـف ٥ًـاكف، 1/485 ٣ال )

 ويؾػف ٤م َؾػ ا٥ٌؼرة ا٥ؽأل ٍؾًا ا ٥ّػًا.
(1)
 

وهـل مــ ا٥غريـب ُؿ إن ٍعض احلققاكات مما يًتدٜل ٍقاكًا وذًّا، 

مـ هذه اجلفة، وٜادة ا٥دمٕي ي مثؾ هذا أكف يذ٤ر احلققان، ُؿ يعـرل ٍـف 

إن اّتاج إمر ٥ذ٥ؽ، وهذا ٤ثٕ ِـدًا ي ا٥ؽتـاب، ُـؿ يـقرد إّاديـث 

 ا٥قاردة ٢قف.

(: ا٥ٌازل: ا٥ٌعٕ ا٥ذي ٢طر كاٍـف: أي اكشـؼ، ذ٤ـرًا 1/375 ) ٣ال ي

 ـــ  ر  اهلل َعاٟ ٜـفـ  أيب هريرة  ٜـ شمًؾؿ »روى  :٤ان أو أكثك، ُؿ ٣ال

ــل  ــال:  أن ا٥ـٌ ــازًٓ، و٣ ــرد ٍ ْــ٤ٕؿ  »ا٘ــتؼرض ٍؽــرًا، ٢

 . شأًّـؽؿ ٣ضاىل

                                           

/ 2(، و ) 484و 471و 427و 165و 83و 76/ 1يـظر أيضًا ٜـٔ ٘ـٌقؾ آثـال: )    ( 1)

 (.416و  412و  45و 39/ 3(، و ) 15
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ا٥َػْفد: واّد ا٥ػفقد، و٢َِفد ا٥رِؾ: أٌٙف ا٥ػفد ي  (:3/421 و٣ال)

.٤ثرة كقمف ومترده، وي ّديث أم زرع: إن دْؾ ٢فد
 (1)
 

                : وي  (1/564 ٥ـف ي )وأّقاكًا يـؼؾ احلديث مـع ذح ١ريٌـف، ٤ؼق

٣ـال: ٤ــت   ٍٓــ ٣تقٌـة: أن ر٘ـقل اهلل  ش١ريب احلـديث »

. يعـل ي الاِرة. ِؿلٍّ ُٜ َة   أ٘تظؾ ٍظؾ ِػـة ٌٜداهلل ٍـ ِدٜان َصؽَّ

: ٣ال اجلقهري: ي احلديث: إكف  ك ٜــ ٣َْصـع  (3/536 ) و٣ال ي

 ا٥رٌٚة. وهق ٧ٜها ٥تؼ٠.
(2)
 

احلديث ا٥قاّد أ٤ثر مـ ٤ؾؿة ١ريٌة، ٢ققردهـا واّـدة  و٣د يؽقن ي

 َؾق إْرى ٍعد احلديث.

وأٍق داود، ٜــ  ،ومًؾؿ ،(: روى ا٥ٌخاري1/699 مثا٥ف: ٣ق٥ف ي )

 ـك ٜــ ٣تـؾ   أن ا٥ـٌـل   ـــ ر  اهلل َعاٟ ٜــفـ أيب ٥ٌاٍة 

يطػــان اجِلـَّــان ا٥تــل ي ا٥ٌقــقت، إٓ إٍــٗ وذا ا٥طُّػقتــٞ، ٢ــن م ا٥ؾــذان 

                                           

ــال: )   (  1) و 46و 26و  2/ 2(، و ) 613و 391و  385/ 1يـظــر أيضــًا ٜــٔ ٘ــٌقؾ آث

    (.183/ 4(، و) 427و  189/ 3(، و ) 696

 (.4/98(، و ) 726و251و3/243 ) : يـظر أيضاً    ( 2)
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 ر، ويطرّان أوٓد ا٥ـًاىل. ـا٥ٌص

وا٥طُّػقتان: ٍضؿ ا٥طاىل: اخلطان إٍقضان ٜٔ ٛفـر احلقـة، وإٍـٗ: 

 ٣صٕ ا٥ذكب.

مــ ّـديث  ــ شصـحقح مًـؾؿ »أي:  ـ(٣ـال: و٢قـف 3/696 وي)

ؾ ْ٘ ّتك  ـ يعـل ا٥ؾٌـ ـ ا٥ـقاس ٍـ ٘ؿعان، ي صػة ا٥دِال: ويٌاَرك ي ا٥ر 

ؽػل ا٥ػئام مـ ا٥ــاس، وا٥ؾؼحـة مــ ا٥غــؿ ٥تؽػـل إن ا٥ؾؼحة مـ الٍؾ ٥ت

 ا٥ػخذ مـ ا٥ـاس، وا٥ؾؼحة مـ ا٥ٌؼر ٥تؽػل ا٥ؼٌقؾة مـ ا٥ـاس.

ا٥ػئام: اجلمٜة ا٥ؽثٕة، ملْقذ مـ ا٥ؽثرة، وا٥ػخذ ٍا٥ـذال آعجؿـة: 

اجلمٜة مـ ا٣ٕارب، وهؿ دون ا٥ٌطـ، وا٥ٌطـ دون ا٥ؼٌقؾة.
 (1)
 

(: 1/528 ٤ؾؿـة، مثا٥ـف ٣ق٥ـف ي )و٤ثًٕا ما يذ٤ر اخلالل ي معــك 

،  ــ  ر  اهلل َعاٟ ٜـفـ روى اٍـ ا٥ًـل، ٜـ احلًـ ٍـ ٜٝ ٍـ أيب ٚا٥ب 

: مــ ُو٥ِـد ٥ـف مق٥ـقد، ٢ـلذَّن ي أذكـف  ٣ال: ٣ـال ر٘ـقل اهلل 

ره أم ا٥صــٌقان، واْتؾــػ ي أم ـرى، مل َضـــوأ٣ــام ي أذكــف ا٥قًــ ا٥قؿـــك،

 عة مـ اجلـ.ا٥صٌقان، ٢ؼقؾ: ا٥ٌقمة، و٣قؾ: ا٥تاٍ
(2)
 

                                           

 (.3/33(، و) 621و2/191(، و ) 681و648و595و1/515 يـظر: )   ( 1)

و 17/ 3(، و ) 417و  258و 191و  2/17(، و )  523و 391/ 1يـظــر أيضــًا : )    ( 2)

 (.185و  133/ 4( ، و ) 261و  163
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أكـــف  : وصـــحَّ  (16 ــــ2/15 ) و٣ـــد يـــرِح أّقاكـــًا، ٤ؼق٥ـــف ي

 .٣ـال ا٥ٗمـذي: آـراد   ٤ان ٍٞ ٤تػقف ْاَؿ مثؾ ِزر  احلََجؾة

ها: ٍقضفا.  ٍاحلجؾة: هذا ا٥طائر، وِزرُّ

َجَؾة ا٥ًـ٣ؾُت  َّ رير، واّـدة احِلَجـال، وزرهـا ا٥ـذي ـ: وا٥صقاب: أ ا 

 يدْؾ ي ٜروتا.
(1)
 

(: وأمــا ا٥صــػر ٢ػقــف 2/663 ؼــؾ َــرِقح ١ــٕه، ٤ؼق٥ــف ي )أو يـ

َلويالن: أّدها: آراد َلْٕهؿ تريؿ آحرم إٟ صػر، وهق ا٥ـزىل ا٥ذي 

٤اكقا يػعؾقكف، و ذا ٣ال ما٥ؽ وأٍق ّـقػة، وا٥ثاين: أكف احلقـة ا٥تـل ٤اكـت 

 ا٥عرب َعتؼد ٢قفا ما َؼدم.

قح ا٥ـذي ٜؾقـف ٜامـة ٣ال المام ا٥ـقوي: وهذا ا٥تػًـٕ هـق ا٥صـح

ا٥عؾمىل
(2)
.   

ٓا  (2/357 ) ورٍم ذ٤ر مـ ا٥شقاهد ما يميد أّد ا٣ٕقال، ٤ؼق٥ف ي

 : صغار٤ؿ دٜامقص اجلـة.  ذ٤ر ّديث أيب هريرة

                                           

 . (227 /4(، و)  378 /1 يـظر أيضًا: )   ( 1)

 (.1/532 يضًا: )يـظر أ   ( 2)
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ُؿقص: هق أذن ٜـٔ آؾـؽ، ْٜ رل ـآتصـ ٣ال: وٍعضفؿ يؼقل: ا٥دُّ

ْؾت:  ٍٞ يديف. ٣ال أمقة ٍـ أيب ا٥صَّ

وِائٌب ٥ؾخرق ٢اَح.دٜؿقص أٍقاب آؾقك * 
 (1) 

( مل 1/391 ) ٤ؼق٥ـف و٣د يٌٞ ما ٤ان مـ ا٥ؽؾمت أٜجؿل إصـؾ،

ٍََذج مـ ا٥ذل... ذ٤ر ّديث: يمَك ٍاٍـ آدم يقم ا٥ؼقامة، ٣ال: وا٥ٌذج  ٤لكف 

 ٤ؾؿة ٢ار٘قة، َؽؾؿت  ا ا٥عرب.
(2) 

ة ٍعدة أوِف، ٢قذ٤رها، ويٌٞ معـاها.  و٣د َؽقن ا٥ؽؾؿة ا٥غريٌة مرويَّ

: مـا   ( ٓا ذ٤ر ّديث أيب هريرة2/293ذ٥ؽ ٣ق٥ف ي ) مثال

 مـ داٍة إٓ وهل ُمِصْقَخة يقم اجلؿعة ْشقة أن َؼقم ا٥ًاٜة.

٣ال: يروى مصقخة ومًـقخة، ٍا٥صـاد وا٥ًـٞ، وإصـؾ ا٥صـاد، 

( ٓـا ذ٤ـر ّـديث: ٓ يؾـدغ 3/168 ) ومعـاها: مـصتة مًتؿعة و٣ق٥ف ي

 آممـ مـ ِحر مرَٞ.

: ٓ يؾدغ يروى ٍضؿ ا٥غٞ، ٜٔ اخلٖ، يعــل: أن آـممـ ٣ال: و٣ق٥ف

                                           

 (.357و168و3/17 يـظر أيضًا: )   ( 1)

 (.1/378 يـظر أيضًا: )   ( 2)
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ّازم، ٓ يدع مرة ٍعد مرة، وٓ يػطـ ٥ذ٥ؽ. و٣قؾ: أراد ٍف اخلداع ي أمـر 

 أْرة دون ا٥دكقا. 

ويروى ٍؽن ا٥غٞ  قًا، أي: ٓ يمَك مـ ِفة ا٥غػؾـة، وهـذا يصـح 

 أن يتقِف إٟ أمر ا٥دكقا وأْرة أيضًا.
(1)
 

عـك ا٥ؽؾؿة، ُؿ ي٠ح اجلؿؾة ا٥تل وردت ٢قفا، ٤ؼق٥ـف و٣د يقوح م

َّ أّـد٤ؿ ِقػـة  ( ٓا ذ٤ر ّديث اٍـ مًعقد3/517ي ) َٞ : ٓ ُيْؾَػ

 ٥قؾ، ٣طرب  ار.

٣ال: و٣ا٥قا ي معـاه: إن ا٥ؼطـرب ٓ يًـٗيح ي ا٥ـفـار، وآـراد: ٓ 

َـّ أّد٤ؿ ا٥ؾقؾ ٤ؾف ٤لكف ِقػة، ُؿ يؽقن ٍا٥ـفـار ٤لكـف ٣طـرب،  ٥ؽثـرة يـاَم

 ً َّٓ َِعًٌا، ٢قـام ٥قؾف ٤ؾف ّتك  ِقٓكف، وٚق٢اكف ي أمر دكقاه، ٢نذا أمًك ٤ان ٤ا

 يصٌح، ٤اجلقػة ٓ يتحرك.
(2)
 

و٣د يذ٤ر ّديثًا ورد ٢قف احلققان، وي٠ح ١ريٌف، ُؿ يًـتطرد ٢قـذ٤ر 

               ٤ؼق٥ـف ي  ـوهـق احلقـقان  ـّديثًا آْر ٢قـف ا٥ؽؾؿـة ا٥غريٌـة دون ا٥شـاهد 

( ٓا ذ٤ر ّديث: وال رِؾ رِاًل مـ ٍــل إهائقـؾ، وي داره 3/666 )

                                           

 (.4/182(، و) 2/426 يـظر أيضًا: )   ( 1)

 (.  712و461و439و3/71 يـظر أيضًا: )   ( 2)
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...، وآجح ٍاجلقؿ آؽًقرة ٣ٌؾ احلاىل آفؿؾة. ٣قؾ: هـل احلامـؾ  حٌّ ٤ؾٌة ُنِ

 ا٥تل ٣رب وٓدتا.

ر  ــ  : ٜــ أيب ا٥ـدرداىلش٘ــ أيب داود »، و شصحقح مًؾؿ »وي 

ــف ــاٟ ٜـ ــل ـ  اهلل َع ــامرأة نــ : أن ا٥ـٌ ــك ٍ ــاب َأَ ح ٜــٔ ٍ

 .٢ًطاط...احلديث
(1)

  

، ُؿ ذ٤ر ـ أي: احلققان  ـورأيتف ي مقوع ذ٤ر ّديثًا ورد ٢قف ا٥شاهد 

ّديثًا آْر ي آقوقع كػًف، و٥قس ٢قف ا٥شاهد، ُؿ ذح ١ريـب احلـديث 

و١ـٕه، مــ ّـديث  ،(: روى اٍـ ٌّان515ـ  3/514 إول، ٢ؼال ي )

ر  اهلل َعـاٟ ٜــف، أن مــ ّـديث ِـاٍر  واٍـ ماِف، ، أيب ذر 

مـ ٍـك هلل مًجدًا و٥ق ٤ََؿْػَحِص ٣طاة، ٍـك اهلل ) ٣ال:  ا٥ـٌل 

٣ـال:  أن ا٥ـٌـل  شصحقح مًـؾؿ ». وي (َعاٟ ٥ف ي اجلـة ٍقتاً 

مـ ٍـك هلل مًجدًا، ٍـك اهلل ٥ف ٍقتًا ي اجلـة مثؾف. َمْػَحص ا٥ؼطاة: ٍػتح آقؿ: 

ُثؿ ٢قف وٌَقض،  ََْؽِشـُػف، مقوعفا ا٥ذي َىْ ْػَحـُص ٜــف ا٥ـٗاب، أي  ََ ٤ل ا 

 وا٥َػْحُص: ا٥ٌحث وا٥ؽشػ.

                                           

 (.1/651يـظر أيضًا: )   ( 1)
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، ٢ـراه وأخرًا فنن ادصـف يضبط كثرًا من الؽؾامت الغريبة بالحرف

َٚة...1/152 يؼقل مثاًل ي )  ( ٓا ذ٤ر ّديث: إذا و٣عت ي َوْر

 وإ٘ؽان ا٥راىل: الالك. ،٣ال: وا٥قرٚة: ٍػتح ا٥قاو

مــ ّـديث  ــ شصـحقح مًـؾؿ »أي:  ـ و٢قـف (:3/696 و٣ال ي )

ـؾ ا٥ـقاس ٍـ ٘ؿعان ْ٘ يعــل  ـ ، ي صػة ا٥دِال: ويٌـارك ي ا٥ر 

ّتك إن ا٥ؾ ْؼحة مـ الٍؾ ٥تؽػل ا٥ػئـام مــ ا٥ــاس، وا٥ؾؼحـة مــ  ـ ا٥ؾٌـ

ا٥غـؿ ٥تؽػل ا٥َػْخذ مـ ا٥ـاس...ُؿ ٣ال: وا٥ػخذ ٍا٥ذال آعجؿـة: اجلمٜـة 

طـ، وا٥ـٌطـ: دون ا٥ؼٌقؾـة. ٣ـال اٍــ ٢ـارس: وهؿ دون ا٥ـٌ مـ ا٣ٕارب،

ا٥ػخذ هـا ٍن٘ؽان اخلاىل آعجؿة ٓ ١ٕ، ٍخالل ا٥ػخذ ا٥تل هـل ا٥عضـق، 

. ـْ ؽَّ ًَ َُ َُْؽَن و ٢ن ا 
 

(1) 
 
 
 

                                           

 /4)  و (،666و326 و168 /3)  و(، 621و2/418(، و ) 1/699 يـظر أيضـًا: )   ( 1)

 . (213 و66 و45و 19

 وهـا هناية ادبحث من رشالة الشقأل: حسام احلسث .         
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 استكماٍل سرد منهجو فً انكتاب: عىٌد إنى
ى

ىوالػصص:ىرذكرهىاألخبا
ويذ٤ر ي ٤تاٍف أٌْارًا و٣صصـاً 
 (1)

ت، وٓ ، و٤ثـًٕا مــ الهائقؾقـا

لىلـوٓ يتعؼٌفا ٍش ،ف ٜؾقفاٌ  ـَ يُ 
(2)

، و٣د يذ٤ر ١رائب احلقادث ا٥تاريقة ٜــ 

.احلققان آذ٤قر
 (3)
 

                                           

ــــر:  )    (1) ، 417، 416، 414، 412، 372، 362، 133، 129، 58، 48، 46/ 1 ُيـظ

، 582إٟ  575، 554، 552، 548، 526، 491، 481، 464، 454، 444، 431

719( ،) 2 /15 ،52 ،81 ،82 ،43 ،181 ،211 ،294 ،339 ،471 ،477 ،

، 314، 296، 174مطق٥ـــــة،  138، 97، 52، 37، 22/ 3 ) ( ،631، 624، 515

٣صة  526، 525، 511، 487، 477، 465، 447، 454، 441، 431، 412، 392

       (، 739، 716، 687، 611، 592، 584مـ ووع متعصـٌة ا٥شـا٢عقة ٜـٔ احلـػقـة، 

( 4 /58 ،159 ،232.) 

، 82، 46/ 3 (، )655، 652، 584، 371، 78، 76، 41، 41/ 2 ر مــثاًل:  )ُيـظــ    (2)

 (.11/ 4 ( ،)614، 532، 341، 142، 121مطق٥ة،  115

ــــــــر:  )    (3) ، 568، 558، 457، 375/ 2 (، )711، 487،576، 381، 96/ 1 ُيـظ

569، ) ( 3 /62.) 
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ىالذطر
ويذ٤ر ٤ثًٕا مـ إٍقات ا٥شعرية، يقردها ا٘تطرادًا، أو ٥قرود ٤ؾؿـة 

احلققان ٢قف، دون أن يؽقن وصػًا متعؾؼـًا ٍـاحلققان
(1)

، و٣ـد أورد ٙـعرًا ي 

وصػ احلققان
(2)

، أو ٥غـزًا ٢قـف
(3)
 وهـذا ٣ؾقـؾ: ٕن ا٥غا٥ـب ي ا٥ؽتـاب ،

عر ا٘تِطرادًا   :  ًَ ٕ ا٥ش  فم، ٣ال ٍعدها: ومــ ها٘ــ ٌَ كف إذا أورد ٍقتٞ وك

 ُؿ أورد ٙقئًا مـف. ٙعره ... ،

ٌََة إٍقات ٥ؼاِئؾفا :مع ا٥عؾؿ أن ا٥صػة ا٥ٌارزة ي إيراده ًْ
.كِ

 (4)
 

ُ ١ريَب   ٞ ٌَ ْعرِ  وي مقاوع ُي ا٥ش 
(5)

................................... 

                                           

 (.175، 123، 41/ 1 ُيـظر مثاًل: )    (1)

 ،(741، 519، 515، 187، 6/ 3 ) ،(541، 381/ 2 ) ،(614، 534 /1 ُيـظر: )    (2)

( 4 /147 ،222 ،239.) 

 (.192/ 4 ) ،(428/ 3 ) ،(492/ 2 ) ،(511، 411، 384/ 1 ُيـظر: )    (3)

، 131، 114، 17، 12، 5/ 2 ) ،(632، 365، 141، 122، 116/ 1 ُيـظر مثاًل: )    (4)

137 ،224 ،266 ،481 ،498 ،614 ،693 ،732)، ( 3 /28 ،51 ،76 ،126 ،

293 ،323 ،358 ،464 ،511 ،581 ،682 ،741)، ( 4 /77 ،97 ،116 ،173 ،

237.) 

 (.181/ 4 ) ،(358/ 3 ) ،(719/ 2 ) ،(455، 374، 361، 54/ 1 ُيـظر مثاًل: )    (5)
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.ُح معـاهويَقو   
 (1)
 

( ، 212ـ  211/ 4 و٣د ا٘تحًـ ٣صـقدًة ٚقيؾـًة ِـدًا، ٢لوردهـا )

 ( .168ـ  165/ 4 ش )ِهرٍ  »و٣صقدًة أْرى ٚقيؾة ي 

/ 1 وأورد ٣صقدة أيب ا٥ػتح ا٥ًٌتل: زيـادُة آـرىل ي دكقـاه كؼصـان  ) 

 ( .568ـ  565

/ 1 ٤ـم ي ) ٣د يـقرد أٍقاَـًا ويـذ٤ر اخلـالل ٢قفـا، وي وـٌطفا ،و

572.) 

، 377، 258/ 3 ٤ـم ي ) و٣د يؽقن ٢قفا روايات أْـرى ٢قـذ٤رها،

239.) 

 ( ذ٤ر ٍقتًا مـ ا٥شعر ُؿ أورد ٣صتف.571/ 1 وي ) 

 

ومـــ )  ٣ــال ي ر٘ــؿ ) ا٥شــاهٞ( : ،ولؾؿملــف أبقــاٌت مــن  كظؿــه

                 ٢ارس ا٥ديـ ٙاهٞ، وأكـا ٍآديــة ا٥ـٌقيـة  :٥ألخ ا٥ر٘ائؾ ا٥تل ٤تٌتفا ٣ديمً 

 :ـ  ٜٔ ٘ا٤ـفا أ٢ضؾ ا٥صالة وا٥ًالمـ 

                                           

 (.736، 515، 265/ 3 ) ،(727، 91/ 2 ) ،(455، 361/ 1 ُيـظر مثاًل: )    ( 1)
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َّ ـ٤ؿَ  المٌ َ٘  َّ ـ٤ؿَ  ىلُ ِض يُ  * رُ اهِ أزَ  وضٍ رَ ٍِ  ْت ا ٢ا  رُ اهِ وَ زَ  ٍؼ ٢ُ لُ ٍِ  ْت ا ٓ

َٜ إذَ    ـَ مِ  ٠ٌْ ا كَ فَ ق  َٚ  ِيْ أَ  * ٌؾ ـائِ ال ٣َ ـ٣َ  فِ ـل ٍِ ٌِ ـتْ ٤ُ  ْت ؼَ ـٌَ ا 
 َٜ  ِؽ ًْ آِ

 رُ ـاِٚ

ـِ ا٥د   سِ ارِ  ٢َ َٟ إِ  دْ  * ْت ؾَ َِّ رَ ََ  ا٥ذي ٣دْ  ي
  ٧َْ مِ  امُ دَّ ُْ  فِ ـتِ مَ خِلِ

 رُ ـاٍِ ـ٤َ إَ

ُٜ إذَ    قكِ ؾُ ـآُ  امُ دَّ ـُْ  دَّ ـا 
َ اهِ ـَش ٥ِ  رٌ ـ٤ْ ذِ  ؿُ فُ ــَ ـقْ ٢ٌَ  *  ؿْ ـفُ عُ ـقْ َجِ  رُ ــائِ َٚ  ْٞ

ْٙ دِ ــْ ِٜ وَ   رُ ـامِ ـَٜ  ةِ دَّ قَ ـآَ ـل ٍـٌِ ؾْ ـو٣َ  فِ ـقْ إ٥َ  * ٌت ػُّ ؾَ ـوََ  هُ قَ ـحْ كَ  اٌق ـقَ تِ ي ا

 َ ْقُت مَت  رُ ـاِو َّ  قَ هُ ا وَ هَ ارُ طَ ٣ْ أَ  ةٍ ـؿَ ظَّ ـعَ مُ  * ةٍ ْيَ ـحَ ٍِ  اهُ أرَ  نْ ي أَ دَ فْ َِ ــَـّ

 قَ ـتَ ـمُ  فُ ـؾُ ْض ٢َ  انٍ ـمَ زَ  ؾُّ ـ٤ُ وَ *   ٍل رَّ ـَش مُ  ٍت ٣ْ وَ  ؾ  ـ ٤ُ ِي  فُ ـق ٥َ ُٜ دْ أَ وَ 
   رُ ــاَِ

َ٘ ِي  ٌل َذَ  فُ ـ٥َ *  ؿٍ ـظَّ عَ مُ  ؿٍ يْ رِ ـ٤َ  الٍ ـَٜ  دٍ جِ ًْ مَ  ِيْ وَ            رِ ائِ  
.رُ ائِ َ٘  ضِ رْ إَ

(1)
 

 

 ع  ومن الدالئل الؽثرة عذ ش  
، أكـف أورد ٍقتـٞ مــ ٣صـقدة هر  صاد  م   ة 

ّْ قظِ ِٜ ا٥قُ  :٥ؾشاٜر ٣ـال ا٥ـدمٕي ي ، ي ا٥ؼرن ا٥ثـامـ( آتقًائل ) ًَ ل إ

 ) ا٥ٌازي( :  ر٘ؿ

 ل ي أول ٣صقدَف:ظِ قْ ِٜ ٣ال ا٥قُ 

                                           

 (.615/ 2ش ) ّقاة احلققان»   (  1)
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ِؿل            ـْ ِهَ َقِؿل *  وٓ ُمَعاذُة إْكَذاِل ِم
ِٙ ل  مـ   ٥َقـَْس آَُؼام ٍَِداِر ا٥ذُّ

ِؿ .            َْ ٌَاُز ٓ َيلِوْي َمَع ا٥رَّ ٍَاِش َىُؿُؾ يِبْ  *  ٤ذ٥َِؽ ا٥ َٓ ُنَاَوَرُة إْو و
 (1)
 

ى
ىالتراجم

أو ٙعرًا ، َـرِؿ  ومـ ١رائب آم٥ػ ي ا٘تطراداَف أكف إذا أورد ٣قًٓ 

٥ؾؼائؾ
(2)

ٌُف اَ٘ؿ  ؿُ ، و٣د يؽقن ا٥عؾَ  ؿ ُيقا٢ؼ اُ٘ؿف أو ٤ـقُتف أو ٥ؼ َِ ذ٥ـؽ آٗ

                                           

ْقظِل و٣صـقدَِف، إ٘ـتاُذ ا٥ػاوـؾ 369/ 1ش ) ّقاة احلقـقان»   (  1) ِٜ (. و٣ـد أ٢ـادين ٍِـا٥ُق

ـحػ،  خ: راٙد ٍـ هؿد ا٥عًا٤ر ـ و٢ؼف اهلل ـ ، وأرٙدين إٟ مؼاٍل ٥ف ُكِشـَر ي ا٥صُّ آقر 

٥ثـامـ الجـري، وٍعـض أوقاىل ٜٔ ا٥شاٜر ا٥قٜقظل ا٥ذي ٜاش ي ا٥ؼرن ا» ٍعـقان: 

، و٣د ذ٤ر ٢قف أن َٜثر ٜٔ أ٤ثر ديقاكف وطقًٚا ـ ومل ُيطٌع مـف ٙ، ـ ، وا٘تظفر ش٣صائده

 أكف مـ إًّاىل، وأن ا٥قٜقظل ٥ؼب ٥ف: ٥غؾٌة ا٥قٜظ ٜٔ ٣صائده.
ــرِؿ ٥شــاٜر، ) 61 /5دم )   (  2) ــال، ) 46/ 1( َ ــرزدق، ) 58/ 1( داكق ( 111/ 1( ا٥ػ

/ 1( أٍـق كـقاس، ) 175/ 1( ا٥ًـفقٝ، ) 174/ ٥1شـا٢عل، ) ( ا117/ 1ذيح، ) 

ــاِل، ) 361 ــقا٥قؼل، ) 362/ 1( ا٥زِ ــارك، ) 366/ 1( اجل ـــ آٌ ( 448/ 1( اٍ

( أٍق ّـقػـة، 462/ 1( زيـ ا٥عاٍديـ، ) 459/ 1( إوزاٜل، ) 451/ 1ا٥ُػَضقؾ، ) 

أٌْـار أيب ( 474/ 1( أٍـق يق٘ـػ ا٥ؼـا ، ) 467/ 1( إمام احلرمٞ، ) 461/ 1) 

( احلجاج ٍــ يق٘ـػ، وُيـظـر:            557/ 1( مؾؽ ٙاه ا٥ًؾجق٣ل، ) 491/ 1دٓمة، ) 

= 
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 احلققان.

٢نن مل يِٗؿ ٥ؾؼائؾ ذ٤ر َاريخ و٢اَف، يؼقل: ٣ال أٍق ا٥عـالىل وو٢اَـف 

________________________________ 

= 

( ٌٜدآممـ 1/643( ١الم إْدود، ) 311/ 1(، ) 458، 451، 437، 432/ 1) 

( ا٥ثعــا٥ٌل،                583/ 1( ا٥نــي، ) 696/ 1( ٙــاٜر، ) 724/ 1صــاّب آغــرب، ) 

 ( أٍق ا٥ػتح ا٥ًٌتل.        569/ 1، ) ( اجلاّظ573/ 1) 

ــل،  313 /6ودم )  ــقد،  588ِــاٍر اجلعػ ـــ  336، 369٘ــحـقن،  516ا٥ٌطؾق اٍ

أٍـق إ٘ـقد  411إٜؿـش،  595يزيد ا٥رٙـؽ،  462، 678، 486، 588ٚق٥قن، 

 153إٟ  151، 16ا٥ؽًائل،  211َرجة ٜؿر ٍـ اخلطاب ٥ؾؿرة ا٥ثاكقة،  388ا٥دؤٌ، 

اٍـ دريـد،  259ديؽ اجلـ،  397، 118ا٥غزاٌ،  117ؿد ٍـ ٕ٘يـ، ه 113اخلي، 

ل مـ إٜالم ٍا٘ؿ ذ٥ؽ احلققان( . 211اٍـ ِـل،  273 ؿ  ُ٘ ـْ   َم

ْٞ ٍــ ) 469اٍـ ا٥ًؽقت،  ٣471طرب،  516 / 7 )ودم  ؿَّ ًَ ُٓ ، ٣448ــٖ(،  إٜالم ا

أٍق ٌٜقدة معؿر ٍـ  323ا٥ؾقث ٍـ ٘عد،  714اٍـ ٌٜدا٥ٖ،  599ا٥ؽقا الراد،  424

إٟ  722مــ ُيؽــك ٍـلم ٤ٌشـة، ش ٤ٌش »ي  561آؼق٣س،  731ٙاٜر،  213آثـك، 

 ِعػر ا٥صادق(. 54، 13ٚاووس،  7معرول ا٥ؽرْل،  161المام ما٥ؽ،  725

 81إصـؿعل وكـقادره،  74ورش،  193اٍــ ٘ـقـا،  197زر٣اىل ا٥قممة،  241 /8 )ودم            

الؼـؾ،  172هـقذة،  177ا٥قميـم،  231أٍق ٍؽر ا٥شٌٝ ا٥صقي،  157 ٣طري ٍـ ا٥ػجاىلة،

 اِلْرماس ٍـ زياد ا٥ٌاهٝ(. 154كا٢ع ٍـ إزرق،  147، 172
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....٘ـة
(1)
   

و٣د يضٌط إٜالم ٍاحلرول
(2)
. 

ىاالدتطرادات
أيـات، أو إّاديـث، أو  وا٥ؽتاب مٝىل ٍآ٘ـتطرادات ٘ـقاىل ي

 أو ١ٕها. إٌْار، أو ا٥ػؼف، أو ا٥ٗاِؿ، أو إٙعار،

 ومـ أٚقل ا٘تطراداَف: 

ُؿ ا٘تطرد، ٢ٌـدأ ٍا٥ًـٕة ا٥ـٌقيـة، وَـراِؿ ش ٢ائدة ١ريٌة »أكف ذ٤ر: 

اخلؾػاىل إٟ زمـف، ُؿ ُأدْؾ ي ا٥ؽتاب َراِؿ ٥ؾخؾػاىل ٍعد زمـ آم٥ـػ 
(3)
 ،

 (.353إٟ ص  181ص  آجؾد إول مـ ) ٢جاىل هذا آ٘تطراد ي

ّقث ذ٤ر ا٥ؽؾـب  ،شا٥ؽؾب »وٍعده ي ا٥طقل، ما ِاىل ي ٤المف ٜـ 

ُؿ ا٘تطرد ٢ـلورد َػًـٕ أيـات،  مـع  ا٥قارد ي ٣صة أصحاب ا٥ؽفػ ،

                                           

، 147/ 4 (، )596، 191، 189، 81/ 3 )  ( ،621، 487، 2/319 ُيـظر مـثاًل: )    (1)

164 ،168 ،211.) 

ُ ا٥َعَؾَؿ ا٥قارد ي اخلٖ )659، 115، 72/ 2( )431/ 1 ُيـظر مثاًل: )    (2)  ٞ ٌَ /  3 (، و٣د ُي

274.) 

 ( .196ص ٤م ٘قليت ٍقاكف ي )    (3)
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إٟ  611 ػحةصـ الهائقؾقات ا٥ؽثٕة، ٢جـاىلت ي آجؾـد ا٥ثا٥ـث مــ )

 (  . 655 ػحةص

(41/ 3 ) شٕا٥طَّ  »وي 
 
 .وا٥تق٤ؾ ،وا٥ػلل ،ة َٕ ذ٤ر ا٥ط   

(1)
 

ىالطناوونىالجانبوظىى
 و ا٘تطراداَف ، ٢قؼقل: و٤ثًٕا ما يضع ٜـاويـ ِاكٌقة ٥ػقائده،

دةـائـــ٢
(2)

ةـٌـــريـدة ١ـائـــ، ٢
(3)

ةـقـــخـاريـدة َـائـــ، ٢
(4)

دة ـائـــ، ٢

                                           

  (،722، 614، 584، 511،  411، 139،  395، 274، 124، 87/ 1 ُيـظر مثاًل: )   ( 1)

(2 /58 ،66 ،68 ،388 ،391 ،431 ،487 ،669 ،675،) (3 /88 ،122 ،

131 ،193 ،228 ،334 ،371 ،423 ،441 ،512 ،578 ،594 ،557 ،411 ،

451 ،488 ،598.) 

ــر: )    ( 2) ، 511، 471، 441، 434، 431، 153، 145، 141، 137، 97، 46/ 1 ُيـظ

، 55/ 2 ) ( ،655، 645ي هذا آقوع وا٥ثالُة ٣ٌؾـف ذ٤ـر ي ا٥ػائـدة ّـديثًا،  528

56 ،58 ،144 ،154 ،171 ،174 ،222 ،242 ،277 ،279 ،315 ،324 ،641 ،

698( ،) 3 /41 ،66 ،78 ،187 ،267 ،323 ،334 ،388 ،412 ،422 ،436 ،

478 ،511 ،561.) 

 (.469/ 1 )يـظر:    ( 3)

 ( ا٥ـًاىل ا٥اليت ُييب  ـ آثؾ مخس، ٢ذ٤رهـ وَرِؿ لـ.241/ 4 )يـظر:    ( 4)
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ةـقــأدٍ
(1)

ةـقـــٌـــدة أِـائـــ، ٢
(2)

ٌؾ ـْصـــ، ٢َ 
(3)

ةـػـــقـطـ، ٥
(4)

ارةـ، إٙــ
(5)
،  

ريٌةٌ ـ١َ 
(6)
ةـؿـاَـَْ   ،

(7)
ةـؿَّ ـتـَ  ،

(8)
قفٌ ـٌـــ، َ

(9)
ةـؽتـ، كُ 

(10)
، .............   

                                           

 (.619/ 3 ) ( ،669/ 2 )يـظر:     (1)

 (.488، 399، 263/ 3 ) ،(353/ 2 ) ( ،181/ 1 )يـظر:     ( 2)

 (.57/ 3 )يـظر:     (3)

 (.39/ 4 )يـظر:     (4)

 َرجة ٍٓـ دريد(. 259، 149، 147/ 2 )يـظر:     (5)

، 294، 265،  183، 178، 172، 54، 2/51 ) (،655، 492، 96/ 1 )يـظــــر:     (6)

576،) ( 3 /435 ،525 ،612، ) ( 4 /37 ،159.) 

و٥قًـت  68ٍعـد َلويـؾ ا٥ـرؤى وهـل ي ا٥تلويـؾ أيضـًا،  65، 64، 43/ 3 )يـظر:     (7)

 ْامتة(.

/ 2 (، )693و٢قفا ّديث،  472، 444، 437، 361، 174، 129، 65/ 1 )يـظر:     (8)

َلويــــؾ ا٥ــــرؤى،  361، 239، 43/ 3 ( ، )319، 228، 197، 181، 161، 155

٢قائـد ًّــة مشتؿؾة ٜٔ  186، 165، 58/ 4 ذ٤ر ٣صة(، ) 413ذ٤ر ّديثًا،  389

 (.٤188ذا ٣ال، 

 (.117/ 1 )يـظر:    (9)

 (.516، 385/ 2 )يـظر:     (11)
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ٌب ـقـذكـَ
(1)
رعٌ ـ٢َ  ،

 (2)
 قرةـثــمَ  روعٌ ـ، ٢

(3)
.ةٌ ـقٌـجـَ، ٜ

 (4)
 

ويظفر أن هذه ا٥طريؼة مـ ٜادة آم٥ػ، ٢نن يػعؾ مثؾ هـذا أو أ٣ـؾَّ 

ي ا٥ػؼف ا٥شا٢عل.ش ا٥ـجؿ ا٥قهاج ي ذح آـفاج »مـف ي ٤تاٍف 
(5)
 

                                           

(، 684، 246، 182َلويؾ ا٥ـروى،  146، 85/ 2 (، )515، 453، 52/ 1 )يـظر:     (1)

( 3 /341 ،361 ،447 ،712.) 

ـاىل ( وهـاك ٢روع ٤ثٕة ي ا٥ػؼف، أ341ُ، 317، 314، 229/ 2( ،)523/ 1 )يـظر:     (2)

 ٤المف ي احلؽؿ ٜٔ احلققان.

 (.21/ 3 )يـظر:   ( 3)

، 273، 272/  3 ) ( ،657، 583، 469، 171، 155/ 2 (، )141/ 1 )يـظـــــر:    (4)

584.) 

          وإ٘ـقي، و١ٕهـا، وأوـال إ٥قـف إوـا٢ات تـت  ّقث أكف اْت٧ه مـ ا٥ًٌؽل ،   (5)

  ٍعض َمـ َرِؿ ٥ف،  ٣ال ٜـف ا٥ًخاويا٘تحًاكًا مـ  ْت قَ ؼِ ٥َ ش َـٌقف »وش ٢ائدة »

ه ٍـف مــ زَ ؿ آكتػـاع ٍـف، ْصقصـًا ٍـم ٚـرَّ ( : ) ُٜظـ61/ 11 ش )ا٥ضقىل ا٥المع »ي 

 ا٥تؿمت، واخلامتات، وا٥ـؽت ا٥ٌديعة ( . 

ذيؾ ا٥ـدرر  »( ومثؾف ي 77/ 4 ش )ٌٚؼات ا٥شا٢عقة »ي   و٣ال اٍـ ٣ا  ٙفٌف

 ٤ثٕة ْارِة ٜـ ا٥ػؼف ( . ف ٢قائدَ ـَوؿَّ ( :  ) 177ص  ٍٓـ ّجر )ش ا٥ؽامـة
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  الحكمىالغػؼي

، ويريـد ٍـف شؿَ ْؽـاحلُ  »وٍعد ا٥ـؼقل آتـقٜة ي ا٥عؾقم آختؾػة يـذ٤ر 

مـــ ا٥عـؾــمىل احلققان، ٢ـقـذ٤ر إن ٤ـان ي احلـؽـؿ إجــاعٌ  أ٤ؾِ  ّؽؿَ 
(1)
 ،

ويـذ٤ر آـًـل٥ـة مــ ٤ـتـب ا٥ـػــؼف ا٥شـا٢عقة
(2)

ر ـ، يطقـؾ َـارة ويتصـ

هب ا٥ثالُـة ايعرض آًل٥ة ا٥ػؼفقـة مــ ٤تـب ا٥ػؼـف ي آـذأْرى، ورٍم 

ا٥ٌا٣قة أيضاً 
(3)
 ،......................................................... 

                                           

، 512، 469، 337، 319/ 3  ( ، )561، 548  ،87/ 2 ( ، )665/ 1 ُيـظـــــر: )    ( 1)

527 ،536 ،582( ، ) 4 /81 ،221 ،243.) 

ــثاًل: )    ( 2) ــر م ــا٢عل،  371، 56/ 1 ُيـظ ــا ا٥ش ــػ  523، 495، 441، 384إمامـ اْتؾ

 47، 45، 39، 29/ 2 ْتؾــػ أصــحاٍـا(، )ا 617، 585، 538، 527أصــحاٍـا، 

ل، مُ  231، 225، 121، 51أٚؾؼ أصحاٍـا إٓ آتقٌ،  ، 482، 362، 265، 241طـقَّ

ؾ،  579ل، طقَّ مُ  61، 44/ 3 (، )735، 637مطقل،  521 ٣ال أٍق ّقـان  657مػصَّ

، 711، وكؼؾ مــف ٣ـقًٓ ٢ؼفقـًا،  شالمتاع وآماكًة »ا٥تقّقدي مـ أصحاٍـا ي ٤تاب 

712.) 

ـــثاًل: )     (3) ـــر م ، 579، 87/ 2 ) ( ،619، 617، 364، 389، 371، 82، 56/ 1 ُيـظ

، 445، 355، 547، 473و٢قف آراىل ٥ؾًؾػ أيضـًا،  396، 177/ 3 ) ( ،717، 683

618( ،) 4 /184.) 
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(1) آراىل ا٥صـحاٍة ويذ٤ر ي ٜروف أّقاكًا 
، وروايـة أْـرى 

ّٕد إئؿة إرٍعة
(2)
. 

.( ما ّؽؿ هذا ا٥طائر! أدرِ  ملْ  : ) ا٥دمٕي و٣ال  
(3)
 

.ٕصحاٍـا ي ّؽؿف ٤المًا( أرَ  ملْ  ) :  و٣ال 
 (4)
 

تٌع ـع ا٥تــمـ ،ض ٥ـفأّدًا َعـرَّ  أرَ  ؿْ وأما ّؽؿف ٢ؾَ  : ) و٣ال 

ؾُّف ...( مال ا٥عديد، وا٥ظاهر ـديد، وا٥ًـا٥ش ِّ.
 (5)
 

ـْ سَّ  أرَ  ملْ  ريٌب ي مقوع: )واحلؽؿ آذ٤قر ١َ   و٣ال   ٍـفِ  َح َم

ََ يؽُ  ملْ  هـا، وإنْ ف مـ ا٥ػؼفاىل، ٢ؾذ٥ؽ ذ٤رَُ  ٍا٥ؽتاب، ُؿ رأيتـف ٍعـد  ٌؼ ؾَّ عَ ـ ٥ف 

ٍـ َقؿقة مــ احلـاٍؾـة ... آجد ا٥ديـ ش آحرر »ذ٥ؽ ي آْر ٍاب ا٥ـذر مـ 

.ٕيب ا٥ق٥قد إزر٣ل (ش َاريخ مؽة »٢ذ٤ره ...، ُؿ رأيتف ي 
 (6)
 

                                           

 (.473/ 3 )  (،82/ 1 ُيـظر مثاًل: )    (1)

 (.82/ 1 ُيـظر مثاًل: )    (2)

 (.1/514 ): ُيـظر   ( 3)

 (.2/511 ): ُيـظر    (4)

 (.3/571 ): ُيـظر    (5)

 (.3/561 ): ُيـظر   ( 6)
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ْٜ ؿٌ فِ َـٌقف مُ ) (: 215ـ  211/ 4 ي )  و٣ال م ي ف َؼـدَّ أكَّ  ؿْ ؾَ : ا

مل َتعـرض إصـحاب ّققاكـاٌت  ذا ا٥ؽتاِب ه
(1)
لـا ٍاحلـؾ وٓ ٍاحلرمـة،  

... إٓ أ ؿ أٜطقا ٣قاٜد ٤ؾقة ٜامة، و٣قاٜـد ْاصـة، وذ٥ـؽ .وذ٥ؽ كحق 

، ٢ؿـ ٣قاٜدهؿ اخلاصـة ... أيًقا مـ ا٥طؿع ي ٧ّ أكقاع احلققاكات ـمَّ ٥َ 

 .( ٢ذ٤رها

حوأّقاكًا ي ٜروف يذ٤ر اخلالل، ويقازن ٍٞ إد٥ة،   ِ وُير
(2)

، و٥ـف 

ي ا٥ػؼف ا٘تطرادات أيضاً 
(3)
  ِ٘  ش.٢رع »ا٥ؽتاب، يذ٤رها  تت  ةُ ؿَ ٤م هل 

 ( .323/ 2 ٤م ي ) ،وي مقوع كؼؾ ٤الم المام أحد ٢ؼط

ٜـاية ٛاهرة، وا٘تحضار ٜجقب ي ٤تب ا٥ػؼف   ػ ـو٥ؾؿم٥   

.ا٥شا٢عقة
 (4)
 

                                           

 أي ا٥شا٢عقة.   ( 1)

 (.161/ 4 ) ( ،397/ 3 (، )578/ 2 (، )712، 367/ 1 ُيـظر مثاًل: )   ( 2)

ا٘ـتطرادات ٤ثـٕة ي  176، 86/ 3 ) ( ،521، 98/ 2 ) ( ،655/ 1 ُيـظر مـثاًل: )   ( 3)

ا٥ًـحر وّؼقؼتـف وّؽؿـف،  616، 399، 359، شا٥عؼرب »كج وهق يتؽؾؿ ٜـ ا٥شطر

 (.481، شا٥ؽؾب »ذ٤ر ي ّديثف ٜـ 

 (.222، 48/ 4 ) ( ،512، 461، 299، 254/ 3 ُيـظر مثاًل: )    (4)
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ش احلؽـؿ »٤المف ي  ر يـٓ يؼتص   ا٥دمٕي أنَّ  هأ رأ ك  والدير ذ   

أّؽامًا أْرى  ذ٤رُ ـ٢ق ، اه ي مقاوع ٤ثٕةٍ دَّ عَ ٜٔ مًل٥ة أ٤ؾ احلققان، ٍؾ يتَ 

 َٕ .ا٤ٕؾ ١
 (1)
 

                                           

اكتؼاض ا٥قوقىل ٍل٤ؾ حلؿ الٍؾ،  82ز٤اة الٍؾ،  83ٍقع إ٘د، 57 /5) ُيـظر مثاًل:   ( 1)

 371ا٘تصحاب ا٥ٌازي ٥ؾؿحـرم،  371ٗاب ا٥ذي خترِف إروة، ا٥تقؿؿ مـ ا٥ 94

ا٥ـٌط ا٥ـذي  415يعػك ٜـ ٣ؾقؾ دم ا٥ٖا١قث،  419ر٤قب الدي،  389ٍقع ا٥ٌازي، 

ُٓحِرم،  ٥ـق و٣ـع ٍعـٕان ي  ٥441ق أوص ٌٍعٕ َـاول ا٥ـا٣ـة،  441ٓ يطٕ إذا صاده ا

 495ؾة هؾ َتــاول ا٥ـذ٤ر!، ٥ق أوص ٌٍغ 474ا٥تًؿقة ٜـد ر٤قب ا٥ٌعٕ،  452ٍئر، 

   ، (كؼض ا٥قوقىل ٍؿس ٢رج ا٥ٌفقؿة  523ز٤اة ا٥ٌؼر، 

أّؽـام  ٜامـة ي  198، 187، 159، 124أّؽام احلَـَمم،  121، 98 /6 ودم )          

، 255أٚال ي مًائؾ ا٥ؼتؾ اخلطل وا٥عؿد وٙـٌف ا٥عؿـد، وا٥ـديات،  244احلققاكات، 

، 376، 341،  317، 315، 316، 313قــؾ، مًــائؾ ي احل 287ٍقــع اخلـزيــر،  258

إٟ  619وهل ي ا٥ػؼف ا٥شـا٢عل، ش ا٥ًؿؽ »٢روع ٢ؼفقة ي ُالث صػحات ٜـ  415

 ٢روع ٢ؼفقة [  ، 693إٟ  ٢685روع ٢ؼفقة،  613

 43رل ٥ـــ...، ـ٥ق أوص ٥ؾؿتق٤ؾٞ يص 41ا٥ػلل مـ آصحػ،  38 /7ودم )           

 563ٚفـارة ا٥َعَؾـؼ،  211، 137مـ أّؽام ا٥عصا٢ٕ،  116إّؽام آتعؾؼة ٍا٥طٕ، 

 355أّؽـام ا٥ػـلر،  346مــ أّؽـام ا٥ػـرخ،  371آـاٚحة ٍا٥ؽٌاش وأٚال ٢قفـا، 

أ٢ضؾقة  315مًائؾ ٢ؼفقة ي ا٥عـٖ،  214مـ أّؽام ا٥عـاق،  217ا٥رواع وذوٚف، 

= 
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ـِ  ٍــ  ا٥صـالح وا٥عـز   ومـ ٢قائـده أكـف كؼـؾ ْال٢ـًا مطـقًٓ ٍـٞ اٍـ

وا٥ـذي يـٌغـل  (: )676/ 2 ٌٜدا٥ًالم ـ و٤الها مـ ا٥شا٢عقة ـ ُؿ ٣ـال )

و٣ع ٢قف اخلالل ٍقـفم، ٢ا٥صـقاب مـا ٣ا٥ـف ا٥شـقخ ٜـز  أن ُيعؾؿ أن جقع ما

ا٥ديـ ٍـ ٌٜدا٥ًالم، إٓ هذه آًل٥ة، ٢نن ا٥صقاب ٢قفا ما ٣ا٥ف أٍـق ٜؿـرو 

 (. ٍـ ا٥صالح 

ى
ىاألمثال

      ا٥قاردة ي احلققان، وأّقاكًا يؼدم ٣ٌؾفا  شإمثال »ُؿ ٍعد احلؽؿ يذ٤ر 

رب ٥ؽـذاـأكف ُيض ، وإذا أورد آثؾ يذ٤رشاخلقاص ا٥طٌقة »
(1)

ُ ـ، و٣ـد ُيـ  ٞ ٌَ 

________________________________ 

= 

ة ي ٢ــروع ٢ؼفقــة ٤ثــٕ 657مـــ أّؽــام آاٙــقة،  712إوــحقة ٍــا٥غـؿ، وأٚــال، 

مًـائؾ ٢ؼفقـة ي  475آًاٍؼة ٜٔ ا٥ػقؾ وٚفارة ِؾده ٍعـد ا٥ـدٍغ،  445، شا٥ؽؾب»

 ، (ز٤اة ا٥غـؿ، والدي ٢319روع ٢ؼفقة ي ا٥ؼؿؾ، 536ا٥ؼرد، 

 . ( مًائؾ ي الرة 163ٍقع الرة،  161ِؾد ا٥ـؿر،  111 /8ودم )          

، 352، 245، 173/ 3 ) ( ،659، 658، 641، 621، 524، 84/ 1 ُيـظر مـثاًل: )   ( 1)

417 ،494 ،548 ،564 ،582.) 
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ــُح معــ١َ  ٌَـف، وُيقو  اهـري
(1)

ــ ؾِ ـَة آَثــ، ويــذ٤ر ٣ِصَّ
(2)

، ويــذ٤ر اخلــالل ي 

.َػًٕه
 (3)
 

ٍقتـًا واّـدًا مــ ش: إمثـال »ذ٤ـر ي ش احلقت »( ي 142/ 2 وي )

ش.احلقت »ا٥شعر، ومل يذ٤ر إمثال ا٥قاردة ي 
(4)
 

 ش.٢ائدة أْرى »ن ٥ألمثال ٍؾ ذ٤رها تت قِ ـْ عَ ( مل يُ 249/ 3 وي )

ىالخواصىالطبوظ
ا َهـَـطُّ اخلــزٌٜالت، ـَــ٥ؾحقــقان، وهُ ش اخلــقاص ا٥طٌقــة »ُــؿ يــذ٤ر 

وآحرمات، وا٣ٕقال ا٥شـقعة ا٥ؼٌقحة، وا٥طال٘ـؿ وا٥شـعقذة، ٢ـنذا ٤ـان 

ــذ٤قرة مـــ  ــع اخلــقاص آ ــاٜؾؿ أن جق ــقان ١ــٕ مــل٤قل ا٥ؾحــؿ، ٢ احلق

ٜجائـب  »أر٘ـطق، واٍــ ٘ـقـا، وا٥ؼزويــل ي  اخلزٌٜالت. يـؼؾفـا مــ:

ٍة »، وٌٜدآؾؽ ٍـ ُزهر الٌٙقٝ ي شآخؾق٣ات ، واٍؼراط، شاخلقاص آجرَّ

                                           

        (، 582، 352/ 3 (، )139، 125، 88، 36/ 2 ) ( ،535، 496/ 1 ُيـظــر مــثاًل: )   ( 1)

( 4 /21 ،82 ،117.) 

 (.13/ 3 (، )111/ 2 ) ( ،518، 512/ 1 ُيـظر مثاًل: )   ( 2)

 (.571/ 1 ): ُيـظر     (3)

 ( .1/519 ٥رياض ٌٜداحلؿقد مراد )ش معجؿ إمثال ا٥عرٍقة »مثال ي  َـظر إ    (4)



 
 
 
 
 

  

 

 189  مـــنـــهـــج الــدمـــيــــري

 ويقكس، وهرمس، و٤قمس، واٍـ ٍختقشقع.

ُـؿ  ات،ـا٥ؽتاَب ٍؽؾؿـ   ٜٝ ا٥طـطاوي و٣د وصػ ا٥شقخ :

ومـا يـدْؾ  ،وإٍاٚقؾ وإوهام، وهق ٜٔ ذ٥ؽ ممؾقىٌل ٍاخلرا٢ات، ٣ال: )

ُده، ا٥عؼؾ ومآ يدْؾف، ًِ ُؾف ( وما ُيػ  . وُيعط 
(1)
 

ٌب.  وما أ٤ثر ما يؼقل ي هذه ا٥ؼٌائح: وهق َصِحقٌح ُنَرَّ

 احلؽؿ: حيرم أ٤ؾف، ٕكف ذو كاب.ش: ا٥َػْفد »( ي 426/ 3 يؼقل ي )

 ُؿ اخلقاص: أ٤ؾ حلؿف يقرث ّدة ا٥ذهـ، و٣قة ا٥ٌدن.

ا٥ؽالم، إٓ ا٥ـؼؾ وا٥تٌعقة ٓا ٣ا٥ف أر٘ـطق  ٓ أدري ما ا٥ػائدة مـ هذا

 وجاٜتف.

ولعيل أذكر بعـ المثؾة عـذ اخلـزعبالت وادحرمـات، والطالشـم 

 الواردة دم الؽتا :

ـَ إمـراض 135/ 1 ) ـَ ِمـ ( ٣ال ٍؼراط: مـ أ٤ؾ حلـؿ ا٢ٕعـك أِمـ

 ا٥صعٌة.

( مـ أ٤ؾ ٥ًان ٌٍغاىل صار ٢صقحًا، ودمف جيػَّػ وُيًـحؼ 384/ 1 )

                                           

 ( .7/349 ش )ذ٤ريات ٜٝ ا٥طـطاوي »    (1) 
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   ـَْثر  ٍٞ صديؼٞ َظفر ٍقـفم ا٥عداوةويُ 

 ( إذا ذٍت آرأة دم ٍرذون مل تؿؾ أٍدًا.416/ 1 )

ب لذهاب ا٥ًقس  وا٥ػراش مـا أ٢ادكقـف ٍعـض 587/ 2 ) ر  ُِ ( مما 

 أئؿة المامقة.

( ذ٤ر أرِقزة ٢قفا أهار ٜؾؿ ا٥طب ٍٓــ ٘ـقـا، و٣قـؾ: 181/ 3 )

 آحرمات وا٤ٕاذيب.ٍٓـ ٙقخ ّطٞ، وهل ٚقيؾة، و٤ؾفا مـ 

أن ا٥عًؾ يــزل مــ ش َػًٕ ا٥ؽقار إو٘ط »( رويـا ي 39/ 4 )

   ا٥ًمىل، ٢قثٌت ي أما٤ـ مـ إرض، ٢قليت ا٥ـحؾ ٢ق٠ٍف

( ذب رِقع ٍـل آدم ٍعد ٘حؼف ٍمىل ٢ـاَر ... ٥صـاّب 159/ 1 )

  ا٥ؼق٥ـج

    ( ا٥دهـ ٍدم احلقض164/ 1 )

   ( ذب ٍقل الكًان162/ 1 )

ب162/ 1 )      ( ا٥ٌقل ٜٔ اجلرح صحقٌح نرَّ

            ( كؼؾ ٜـ أيب ّامد إكد٥ز أكف رأى ٘ؿؽة ٍؼرب مديـة 146/ 2 )

ٙـع ... وكًـؾفا ي مـ كًؾ احلقت ا٥ذي أ٤ؾ مـف مق٘ك و٢تـاه يقش ٌ٘تف »

   ا٥ٌحر إٟ أن
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( ومـ ا٥ػقائد آًتغرٍة ما أْٖين ٍف ٍعض أهؾ اخلـٕ أن 586/ 2 )

ريػة، إذا ٤ُتٌِـت ي ر٣عـة ـ٘مىل ا٥ػؼفاىل ا٥ًـٌعة ا٥ـذي ٤ـاكقا ٍآديــة ا٥شـأ

س ما دامت ا٥ر٣عة ٢قف، وهـؿ نؿقٜـقن ي  ق  ًَ عؾت ي ا٥ؼؿح، ٢نكف ٓ ُي ُِ و

 ٣قل ا٥ؼائؾ... ٢ذ٤ره .

ؾ ؼـت ٜـٔ  ُٜ وأ٢ادين ٍعـض أهـؾ ا٥تحؼقـؼ أن أ٘ـمىلهؿ إذا ٤ُتٌـت و

   ارض ٥فا٥رأس، أو ُذ٤رت ٜؾقف، أزا٥ت ا٥صداع ا٥ع

/ 4 ( ّققان ا٘ؿف ا٥شـقخ ا٥قفـقدي ، وذ٤ـره أيضـًا ي )641/ 2 )

 ش.  ٜجائب آخؾق٣ات »وهق مـ ْرا٢ات  ا٥ؼزويـل ي   (.243

( ضالشم مع آيات قرآكقة، وتؽتب دم لوح خشب أو مؽان :59/ 5 )

ق  دم احلرف الول مسامٌر، ويأؼرأ ..... وذكر آيتث.  ضاهر، ويأد 

 ح أ ك ك ح ع ح أ م ح( ... لذهاب ا٥صداع. )أ :وا٥ؽتاٍة هل

( 1 /169 ِِ اٍر هذه إّـرل: ح ب ر دَ ( يؽتب ٥قِع ا٥يس ٜٔ 

 ص ٓ و ع م ٓ ...

ـد كا٢عـًا أن يؽتـب ٜـٔ أرٍـع  ردِ طَ ( ٥ِ 514/ 1 ) ِِ ب ٢ُق ر  ُِ ٌَؼ  مما  ا٥

 (.111212 ور٣ات ويؾصؼ ي احلقطان إرٍع ما صقرَف )

خط ٍعض آحؼؼٞ مــ ا٥عؾـمىل ... ي ( ورأيت 178ٍـ  177/ 2 )
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٘ـارا ٘ـارا ي ٘ـارا  ): ٜالج ا٥ؾديغ ... وذ٤ر ْرا٢ات، ومـفا أن يؽتـب 

ٜايت كقر كقر أكا وأرمقا٢اه يا ٚقرا ٤اٚقا يرمؾس أوركا أو صـاكقم ٤ا ما يق٣ا 

.ٍاكقا ٘اَقا ٤ا ٚقط أصٌاؤت إيريؾس َقين َـا أوس(
 (1) (2)

 

ىوقغاتىمعىهذهىالخزربالت:
ا٥ؽتاب اٙتؿؾ ٜٔ وا٥ػـات ٜؼديـة، وَصـقل، وْـزٌٜالت،   (5

 ك ٍدٜقة، وأّاديث مقوقٜة.٣َ وهرمات، وٚال٘ؿ ٙعقذة، وأذ٤ار ورُ 

َرجـة  »ؼ ٍقا ـا ي ـأما آخا٥ػـات ا٥عؼديـة، وا٥تصـقل، ٢ؼـد ٌ٘ـ

                                           

ـظر أيضًا دم اخلـزعبالت وادحرمـات    (1) ، 364، 354، 162، 157، 113، 62/ 1 : ) يأ

384 ،482 ،528 ،543 ،561 ،693 ،599( ،) 2 /111 ،163 ،177 ،191 ،

232 ،338 ،393 ،443  ،557 ،629 ،733( ،) 3 /224 ،283 ،347 ،418 ،

 ( ، و١ٕها .148، 118، 111، 53/ 4 (، )676، 514

ـظر دم الطالشم إضافة عذ مـا شـبن كؼؾـه    (2) ، 241، 188/ 2 ) ( ،611، 155/ 1 : )يأ

يؼـقل رأيـت ٍخـط اٍــ  163/ 3 آيات ٣رآكقـة مـع ٚال٘ـؿ( ، ) 345، 291، 291

ر٣قًة ٥ؾعؼرب ... ًٍؿ اهلل وٍاهلل وًٍؿ ِٖيـؾ ومقؽائقـؾ، ٤ـازم ش ؾتفرّ »ا٥صالح ي 

يتشامرا هقذا هقذا هل ٓظا أكـا ا٥را٣ـل واهلل  ٤ازم ويزازم ٢تقز إٟ مرن إٟ مرن يتشامرا 

يؼقل ي ٍعض ا٥ؽتب ٍخـط ٍعـض إئؿـة  115/ 4 ) ( ،681، 384، 164ا٥شاي، 

 (.128رآها ٍخط ٍعض آشايخ،   116احلػاظ، 
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 .شآم٥ػ
(1)

  

ـػر  تَ وأما إذ٤ار وا٥ر٣ك ا٥ٌدٜقة، ٢ًقليت الٙـارة إ٥قفـا، وهـل مُ    ةٌ َٜ

 قُّ َص ََ  ـْ مِ 
 .فِ ٢ِ

 ٍؼقت اخلزٌٜالت، وآحرمات، وا٥طال٘ؿ.

ـا٥صق٢قة أ٤ٖ مــ روَّ    ً ؾَِ وا٥ـدَّ  رِ حْ ج ٥ؾ
(2)

ٙـؿس  »، اكظـر مـثاًل 

شآعارل ا٥ؽٖى
(3)
آغـريب  ٥ٌـقينحد ٍـ ٜٝ ٍـ يق٘ػ، أٍـق ا٥عٌـاس إ 

هـ (622) ت  ا٥صقي
 (4)  
 

ــمه  ــر ٘ ــاب آْ ــف ٤ت ــرو »و٥ ــارات ي أهار احل ــائػ الٙ ل ٥ط

         هــ( ي 733) ت  ، كؼؾ ٍعض ْزٌٜالَـف وٚال٘ـؿف ا٥ــقيري شا٥عؾقيات

ش اية إرب ي ٢ـقن إدب »
(5)
  (12 /225). 

                                           

 ( مـ هذا ا٥ٌحث . 93، 87ص يـظر )    (1)

 (.٥1/99ؾشقخ : مشفقر ٘ؾمن ) ش ٤تب ّذر مـفا ا٥عؾمىل» يـظر :     (2)

٥ؾشقخ : مشـفقر ش ٤تب ّذر مـفا ا٥عؾمىل» يـظر ي ٍقان وصػ ا٥ؽتاب وا٥تحذير مـف:   (3)

  (. و٣د كؼؾ كمذج مـ ا٥طال٘ؿ وا٥ًحر ا٥قارد ٢قف.124/ 1٘ؾمن ) 

 ( .174/ 1إٜالم ٥ؾزر٤ٝ ) » ( ، و 91/ 1ش ) هدية ا٥عار٢ٞ »يـظر ي َرجتف:    (4)

 (.٥2/49ؾشقخ : مشفقر ٘ؾمن )  ش٤تب ّذر مـفا ا٥عؾمىل »ّقل هذا ا٥ؽتاب: يـظر    (5)
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ف ُـالث مـرات ، و٣قـؾ: مـرَُٞػـم٥  مُ  هُ رَ ـَش ا٥ؽتاب كَ  (6
(1)

 ةٌ ًـخ: كُ 

                            ،شَلويـؾ ا٥ـرؤى »صغرى، وو٘طك، و٤ٖى، ي ا٥ثاكقة أو ا٥ثا٥ثة إوـا٢ة : 

.شوا٥تاريخ »
(2)
   

ـ َب ، و٤ُتِـرَ فِ اٙتُ  ) :  ريزيـا٥ؽتاب ٤م ٣ال آؼ (7 ًَ  ٌخ ـمــف ُك

(. اً دَّ ـِِ  ٤ثٕةٌ 
 (3)
 

ـكُ  ف، و٤ثـرةِ ِػـم٥  مُ  ِل صق  راَف، وََ ـكش دِ مع َعدُّ   (8 ، ّصـؾ ٢قـف فِ خِ ًَ

 ػ.٥قًت مـ آم٥   إدْآٌت 

د ي جقـع ا٥ـًـخ، و٥ف ٢قف زيادات ٓ َقِ : )  ٣ال ا٥ًخاوي

فا، ٓا ٢قفا مـ آــا٤ٕ، ٥غٕه، إن مل َؽـ جقعُ  ق مدْقٌل ٢قفا ما هُ  وأَقهؿ أنَّ 

22 ا٥ػاد ي ٘ــة  ا٥تؼلُّ  فؿ، ٍؾ اْت٧ إصَؾ ٍعُض ها دَ و٣د ِرَّ 
 (4)

ٌَّـَف  ، وك

إ٥قفا(. إصُؾ  حيتاُج  ، فؿةٍ ٜٔ أٙقاىل مُ 
 (5)
 

                                           

 (. ٤113م ٌ٘ؼ ٍقاكف ي )ص    (1)

  (.696/ 1 ش )٤شػ ا٥ظـقن »٤م ذ٤ره ّاِل ْؾقػة ي     (2)

   . (436/ 3 ش )ر ا٥عؼقد ا٥ػريدةدر »    (3)

 أي وُمكؿئة.   ( 4)

 .(61/ 11 ش )ا٥ضقىل ا٥المع »   ( 5)
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وهـل مــا٤ٕ ـ ، هـؾ ٥ؽـ هذه الدْآت ا٥تل ذ٤رها ا٥ًخاوي ـ 

، وهـل شاخلـقاص »أراد  ا اخلـزٌٜالت وآحرمـات آقِـقدة ي أ١ؾـب 

 أم هل ا٥طال٘ؿ وا٥شعقذة وهل ي ُمكقة ٠ٜ مقوعًا ! ٍا٥ع٠ات !

ٜامل، ٢ضـاًل  ي رأيل أن هذه ا٥طال٘ؿ ٓ يؿؽـ أن َصدر مـ مًؾؿٍ 

٥ــجؿ ا »صـاّب   رٜقة ٤ا٥ـدمٕيـي ا٥عؾـقم ا٥شـ اعٌ ٜـ ٜاملٍ ٥ف ٍَ 

ا٥ديٌاِــة ٜــٔ ٘ــــ اٍـــ  »ي ٢ؼــف ا٥شــا٢عقة، وش ا٥قهــاج ي ذح آـفــاج

، ْاصـًة أن شّقـاة احلقـقان »، وا٥عـايـة احلديثقـة ا٥ظـاهرة ي ٤تاٍـف شماِف

َؿَة ا٥ٌارزة ي   ً ه أّقاكـًا ي قل، وتديدُ ؼُ ي ا٥ـُّ  ا٥عزوِ  َقُقُؼ ش ّقاة احلققان »ا٥

ٍ  ٍاٍب  َّٞ هـذه ي أمـا  ـ و ٌ٘ؼ ٍقاكفة ي ذ٥ؽ ـ ٤م ٣َ ا٥د   ، مععقـةٍ مُ  أو َرجةٍ  مع

ـ َكْؼٌؾ  )ا٥طال٘ؿ :  ِ٘ ب كــرُّ نــمــ آحؼؼـٞ، وُهـق  ف ٍعـض ـا٢ع، ٣ا٥ــرَّ

   (....آشايخ 

واّد ٤ـم ٘ـٌؼ ي ر٣قـة  وهذه ٥قًت ٚريؼة ا٥دمٕي، إٓ ي مقوعٍ 

أن  وا٥ر٣قـة آـذ٤قرة ٓ يؿؽــش. رّؾتف »ا٥عؼرب كؼاًل ٜـ اٍـ ا٥صالح ي 
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.ؼؾفا ا٥دمٕي ٜـفـاًل ٜـ اٍـ ا٥صالح ويــ٢ض ؾؿٌ ـًمُ  ٌؾ ـيؼقلا ٜا٣
 (1)
 

              ومما يدل ٜٔ الدْآت والحلا٣ـات ي ا٥ؽتـاب، مـا ٍقَّــف آحؼـؼ

 ـ و٢ؼف اهلل ـ ي آقاوع ا٥تا٥قة:

ا ي مقوـع آ٘ـتطراد ي َفـ( و٤ؾُّ 327ـ  325ـ  313ـ  283/ 1 )

 ِؿ اخلؾػاىل . ذ٤ر ا٥تاريخ وَرا

 ٍعد و٢اة آم٥ػ ا٥دمٕي. ( اخلؾػاىلُ 348إٟ  336/ 1 وي )

 َاريقة أيضًا. ( زياداٌت 353إٟ  349، 331/ 1 وي )

مــ  ا ٓزمةٌ ٍل َّ  ي متـ ا٥ؽتاب، يذ٤رُ  و٥ؾؿحؼؼ ـ و٢ؼف اهلل ـ زياداٌت 

ا٥ٗجة  ادرِ َص مَ 
 (2)
 

مـــ ش اخلــقاص »وا٥ظـاهر أن اخلــزٌٜالت، وآحرمــات ا٥ـقاردة ي 

و٣د أٙار إ٥قفا اٍـ ٣ا  ٙفٌة ، واٍـ ّجر ، ي ُـائفم ٜـٔ  ووع آم٥ػ،

                                           

َمٍة ٥ؾؽتاب،    (1) : ٤ُتٌت ي ّقـاة آم٥ـػ ٤ـت أمتـك ا٥ق٣قل ـ ومل أ٘تطع ـ ٜٔ ُكًٍخ متَؼد 

وأما ا٥ـًخ ا٥تـل اٜتؿـدها  ٥ؾـظر ي ا٥زيادات والدْآت ي مقاوع هذه ا٥طال٘ؿ ،

٢ؿتـلْرة  ،٤ـم ٘ـقليت ٍقاكـف ي احلـديث ٜــ ٌٚعـات  : إٍراهقؿ صـا٥ح،ُؼ ا٥ؽتابهؼ  

 ا٥ؽتاب ووطقٚاَف.

ُل ٥قس مـ ُأُصقِل ا٥تَّحِؼقؼ.329، 311، 318، 296/ 1 ُيـظر: )   (2)  ( ، وهذا ا٥ت٧ُّ
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ٜـٔ  هـلو ٣د ا٥تزمفا ٜـقاكًا ي ٤تاٍـف، ـ أيضًا ـ ٕكفا٥ؽتاب ـ ٤م ٌ٘ؼ ـ : و

ٌََّف ٜؾقفـا ـَ ـأ٘ؾقٍف ي ا٥ـؼؾ وا٥عزو، و٥ق ٤اكت مدْؾة ـ وهل ٤ثٕة ِدًا ـ ٥ـ

ــمىلُ  ــ ا٥عؾ ــرِؿَ  ـْ ممَّ ــف َ ــ ٥ ــروت ــاٍـ ّج ــف، ٤ ـــ ٤تاٍ َث ٜ ــؼالين دَّ                          ا٥عً

ممـ ٜـاس   واٍـ ٣ا  ٙفٌف، وهؿ وآؼريزي، وا٥ػاد ، هـ( ،852) ت 

 . ا٥دمٕي

اخلقاص مـ ووع ا٥ـدمٕي : مـا أ٢ـاده اٍــ ّجـر  ٜٔ أنَّ  لُّ دُ ومما يَ 

ي ِقاٍـف ٜــ آ٘ـ٣ٗاىل  : هــ(974) ت ا٥صـقي  القتؿل آؽل

ُد ِذ٤ِر إماٍم لا ٓيؼتض )رول آجفق٥ة ، ٣ال ي أُـائف : ٍاحل ـَرَل ـنرَّ َٜ ل أكف 

٢ؽثًٕا مـ أّقال أرٍاب هذه ا٥تصاكقػ يـذ٤رون مـا وِـدوه مــ  معـاها،

ِٕ ٢َحٍص ٜـ معـاه، وإكم يذ٤روكف ٜٔ ِفـة أن ُمًـتْعِؿَؾف  وٓىرٍٍة ٌٓـاه، ١

ٍَّم اكتػع ٍف، مـام ا٥قـا٢عل أٙـقاىَل ٤ثـًٕة لـا مــا٢ع و٥ذ٥ؽ ىُد ي أوراد ال ر

َُـف،وإن َز٤ّْت أٜم٥ُف وصػْت َه  ٓ جيُد مًتعؿؾفا مـفا ٙقئًا ، وْقاص،  ير

ٍة، ٢عؾؿـا أكف مل يضع جقعَ  ٍَ ٍؾ ذ٤ـَر ٢قـف ما٣قـؾ ٢قـف ٙـٌ، مــ  ما ٢قف ٜـ ىِر
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ي ذ٤ره خلقاصـفا  ، شحقاة احلقوان »كام فعل الدمري دم  آـا٢ع واخلقاص،

.هـ .ا (.يصحُّ مـفا واّد  ومع ذ٥ؽ ىد آئة ما ٢عفا،ومـا
(1)
 

 ٜٔ أن اخلقاص مـ ووع آم٥ػ: ـ أيضاً ـ ومما يدل  

٥عٌـداجلٌار ٍــ ش وت٧ ّقاة احلققان ا٥ؽٖى »( وِقدها ي ٤تاب 1

 هـ ( .911أحد ٍـ مق٘ك احلًـل ا٥ػجقجل )ت 

٥عٌـداهلل ش ِقاهر آغاص ي معر٢ـة اخلـقاص »وطقٚة ٍعـقان:   (2

ٍعـد  و٣قـؾ: ) هـ(1151ت ٍـ ٜٝ ٍـ ا٥ـعمن ا٥شؼٕي ا٥ضؿدي ا٥قمين )

هـ ( 1168
(2)
: ... أما ٍعد، ٢فذه كٌذة ي اخلقاص جعتفا مــ  ٣ال ي أولا 

٥ؾدمٕي ... شّقاة احلققان »ٜديدة، أولا ٤تاب  ٍب تُ ٤ُ 
(3)
 

مــ  شطٌقـةاخلـقاص ا٥ »هـذه آــا٤ٕ ي ٢نن ٣قؾ: إكم ذ٤ر ا٥دمٕي  

 ٥ٌعض احلققاكـات: وأكف ذ٤ر ي احلؽؿ ا٥ػؼفل ٍاب جع ما ي ا٥ٌاب، ْاصةً 

 ّرمة ا٤ٕؾ.

                                           

 ( .32 ( ٘مال )86ص  ٍٓـ ّجر القتؿل )ش ا٥ػتاوى احلديثقة »    (1)

مصـادر ا٥ػؽـر  »(، 264/ 2 ش )معجـؿ آـم٥ػٞ »(، 116/ 4 زر٤ٝ )٥ؾش إٜالم »    (2)

 ( .591ص ٥عٌداهلل احل٦ٌ)ش ال٘المل ي ا٥قؿـ

 .آقةٜٔ ا٥شٌؽة ا٥عش ؾتؼك أهؾ احلديثم »ا٘تػدَف مـ مق٣ع      (3)



 
 
 
 
 

  

 

 199  مـــنـــهـــج الــدمـــيــــري

٥ضـارة ي ا ٢اجلقاب: ما ٢ائدة آًؾؿ مـ هذه اخلزٌٜالت واخلرا٢ات

 أ٤ثرها !  

 ا٥دهـ ٍدم احلقض، وذب ا٥ـجا٘ات ... و١ٕ ذ٥ؽ. ٤ؼق٥ف:

إمقر، ُؿ إن آم٥ـػ  ّتك ا٥عا٣ؾ ١ٕ آًؾؿ ٓ يؿؽـ أن يؼٌؾ  ذه

ٌ ف ٍحرل واّد ٜٔ ّرمة هذا إمر، أو ٤ذٍف، أو ضره.   مل يـ

ة، ـاريقة، و٢ؼفقــة، وَــقاٍل ٥غقية، وأدٍقــٜٔ أ٣ اٍت ـٌؼُ ٥ف َعَ  مع أنَّ 

.و١ٕها
 (1)
 

َّٞ مــ ٣ـقل القتؿـل ا٥ًـاٍؼ ، هـذا آًـؾؽ مــ ٚرائـؼ  أنَّ  و٣د ٌَ

مــ أهـؾ  ؼؾقن ٜـ ٣قم ْٓـالق لـؿوا٥صق٢قة ي هذا ا٥ٌاب يـ ا٥صق٢قة،

: ٤اٍـ ٘قـا ا٥ؽػر
 (2)
٣ـد سح ٍا٥ـؼـؾ مــفؿ ، و، وِـا٥قـقس ، و١ٕهـا 

                                           

           كؼـد ا٥ؼـا  ٜقـاض، ٕكـف أورد ْـًٖا مـؽـرًا ي  135، 119، 97/ 1 ُيـظر مثاًل: )   ( 1)

، 156، 135، 16، 7/ 2 (، )634، 513، 479، 357، 173، 138، شا٥شـــــــػا »

ــرًا( 531و 529، 442، 426، 393، 365، 214 ــًٖا مـؽ ــد ْ ، 73، 61/ 3 ) ،يـؼ

153 ،191 ،256 ،425( ،) 4 /141 ،187 ،211.) 

٥ؽػـرة، يظـ ٤ثٕ مـ آثؼػٞ أن اٍـ ٘قـا وا٥ػارايب مـ آًؾؿٞ، وهؿ مــ ا٥زكاد٣ـة ا    (2)

ٍٓــ َقؿقـة أيضـًا                شاجلـقاب ا٥صـحقح »(، 87ٍٓـ َقؿقة ) ص شكؼض آـطؼ »يـظر: 

= 
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.مقاوع ٜديدة مـ ٤تاٍفي هـ( 733) ت   ا٥ـقيري
(1)

    

وهؽذا ا٥ٌدع واخلرا٢ات جيـرُّ ٍعضـفا ٍعضـًا ،ّتـك يتجـاوز ا٥عؼـؾ 

وآُار ٘ـؾػ  ـة،وا٥ً ا٥ؽتاب ، ) :وا٥ػطرة ـ واحلؿد هلل ٜٔ ووقح ا٥ًٌقؾ

ـةو٢َفؿفؿ ( إمة، ًُّ  . ، واحلؿد هلل ٜٔ كعؿة اٌَاع ا٥

إديـب: إ٘ـتاذ ِـدًا أن آحؼـؼ ٥ؾؽتـاب  ٍؾ ا٥عجقُب  وا٥عجقُب 

ٌ ف ٜٔ ّـرٍل  واّـٍد مــ هـذه اخلـزٌٜالت  إٍراهقؿ صا٥ح ـ و٢ؼف اهلل ـ مل يـ

ث ٜـ ( ٍعد أن تدَّ 23/ 1 وآحرمات وا٥طال٘ؿ، مع أكف ٣ال ي مؼدمتف )

َـّ  ا٥ؽتاب: ) ٣قٜـف ي ٜـدد ٓ ٍـلس ٍـف مــ وُ   قَ مْذ ٜؾقف، ُهـا٥ذي يُ  و٥ؽ

 إوهام، مما ٕ٘اه ا٥ؼارئ ا٥ؽريؿ ي ّقار ا٥تحؼقؼ ...(

 ٢ؼط، هؾ هذه هل آمْذات!  

 ـطــ، وأْامٍ ـٜـٔ أوهـ فَ ـٌَّــكَ  فُ ـؿ إكَّ ـُ
ٍ
 قة ،ـخــاريــوَ ة ،ـقيــغَ ـ٥ُ  اىل

________________________________ 

= 

         ( ، 1133،  1122/ 2)  ــ ط. ٜـامل ا٥ػقائـد ـٍٓـ ا٥ؼـقؿ  شإ١اُة ا٥ؾفػان »(، 463/ 4) 

 ( .112) صد. صا٥ح ٍـ ١رم اهلل ا٥غامدي  شا٥ػال٘ػةآراىل مق٣ػ اٍـ َقؿقة مـ  »

   ، و١ٕها .(141/ 11ش )  اية إرب ي ٢ـقن إدب »ُيـظر:     (1)
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 وأدٍقة
(1)

ت ا٥عؼديـة، واخلـزٌٜالت، وا٥طال٘ـؿ، ، و٘ؽت ٜــ آخا٥ػـا

وإذ٤ار ا٥ٌدٜقة، ّتك و٥ق ٤ان آحؼؼ ٥قس ٥ف ختصص ذٜل، ٢ـنن هـذا 

 :ٜرض ا٥ؽتاب ٜـٔ أهـؾ آْتصـاص٥ف ٥ـ يعػقف مـ آًمو٥قة، ٢قؿؽـ 

حُّ ا٥ٌاٚؾ، وإين أْشك ٜؾقـف مــ  ََُقو  م آٜقِاج، و َُؼق  ٥قضعقا َعؾقؼات 

قرة، و٥عؾف ُيًتدرك ي ٌٚعة ٣ادمة ـ إن ٙـاىل ر ا٥ؽتاب  ذه ا٥صـالُؿ، ٥ـش

. اهلل َعاٟ ـ
 (2)
 

ى
ى
ى

                                           

ــر مــثاًل: )    (1)  66، 714، 571، 515، 318، 317، 313، 311، 283، 119/ 1 ُيـظ

ي ( كٌف ٜـٔ وهـؿ 292/ 1 وي )، ( 392، 111/ 3 )، (615، 115، 75/ 2 )، (1

 ا٥ـؼقل. أّد

(2 )    َٚ هــ( ، وٜؾَّـؼ ٜـٔ 661ت ش ) َذ٤رة اٍـ ا٥عـديؿ»  ـ ٤تاَب  دعْ آحؼؼ ـ ٢قم ٍَ  ٌعَ و٣د 

ؼـِؾ آم٥ـػ  َٜ                ٍعض اخلقاص ا٥تل ذ٤رها اٍـ ا٥عديؿ ٍؼق٥ف: ) ا٥ظـ ٍؿـ ٤ـان ي مثـؾ 

َّٓ يـؼؾ مثؾ هذه اخلرا٢ات، و٥ؽـ ا٥ؽمل هلل وّده    ( . ؾِؿف أ ِٜ  ـ ٜػا اهلل ٜـف ـ و
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ىروًدىالدتكمالىبوانىمنؼجىالكتاب.
ىتأوولىالرؤى

، إذا رأى شَلويـؾ ا٥ـرؤى » ُؿ يذ٤ر ا٥دمٕي ي إْٕ ما يتعؾـؼ ب

 الكًان ي مـامف هذا احلققان، أو ِزىلًا مـ أِزائف، ٢نن َلويؾفا ٤ذا و٤ذا.

،  رؤيـا أصـقات شاحلقـقان »( ي ّرل احلاىل 211 /2 و٣د ذ٤ر ي )

ؾة، ذ٤ر ٤ثًٕا مـ احلققاكات.  احلققان ُمَػصَّ

شا٥تلويؾ »طقؾ ي ٢صؾ و٣د يُ 
(1)

، و٣د يت٧
(2)

ُّ٘ ا٥تَّ  ، وا٥غا٥ُب   ط.ق

ة، ٜـ أيب ٍؽر ا٥صديؼ َّٖ ويـؼؾ ُرؤى ُمَع
(3)
  أو اٍـ ٕ٘يـ ،.

 

(4)
 

 ، و٣ـد كؼـؾ مــي ٍاب ا٥رؤى وا٥غا٥ب أكف ٓ يذ٤ر آصدر ٢قم يـؼؾف

                                           

، شاحلـمر » 92/ 2 (، ) شاجلؿؾ » 661، شا٥ٌؼرة » 498، شالكًان » 165/ 1 )يـظر:    ( 1)

 . ( شا٥ًؿؽ » 568ـ  564/ 3 (، )248

 (.255/ 3 (، )18/ 2 (، )529/ 1 )يـظر:     (2)

 (.212/ 3 )يـظر:     (3)

ـــر:     (4) ، 417، 285، 111/ 3 ، ) ( 396، 678 ، 349 ، 112/ 2 ) ( ،621/ 1 )يـظ

566 ،673،  679) ( ، 4 /22،  169.) 
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اٍـ آؼرئ
(1)

، وا٥ـصارى، وا٥روم
(2)

.، وا٥قفقد
 (3)
 

 وٓ أدري ما ّاِة آًؾؿٞ ٥تلويالت ا٥قفقد وا٥ـصارى! 

ــرؤى، وي )112/ 2 ي ) ــؾ ا٥ ــًا ٥تلوي ــع ٜـقاك ( 361/ 3 ( مل يض

 ش.َتؿة »ووعفا ي 

ــرس ا٥ٌحــر »( ي 418/ 3 وي )  ــتطراداً ش ٢ ــا ا٥ٌحــر ا٘ ــر رؤي                  ذ٤

 ُؿ رؤيا ا٥ـفر، وٜٞ آاىل.  ـ وأٚال ـ

( ٣ال: ا٥قزغ ي ا٥رؤيـا: رِـٌؾ معتـزٌ، 213/ 4 ومـ ا٥ؾطائػ ي )

٤ِْر.  يلمر ٍآـؽر، ويـفك ٜـ آعرول، ْامُؾ ا٥ذ 

 ه عن احلقوان.حديث   خيتمأ  شتلويل الرؤى» و 

 

 

 

 

                                           

 (.337/ 3 ) ( ،677/ 2 )يـظر:     (1)

 (.581/ 3 )يـظر:     (2)

 (.169، 62/ 4 ) ،(527/ 3 )يـظر:     (3)
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ىوفيىثناواىالكتابىفوائدىمتنورظ:
ــره ي ُ ــا ذ٤ ــقانومم ــف: وــقاٍط ي احلق ــا ٤تاٍ ـاي

(1)
ــقاريخ ، وَ

(2)
 ،

وٜجائب ي احلققاكات
(3)

، ومًائؾ ٥غقية
(4)

، وكحقية
(5)

، وس٢قة
(6)

، و٣د 

          د. ّؾقؿ حـاد ا٥ـد٥قؿل ي ر٘ـا٥ة ِامعقـة ٍعــقان  اٜتـك ٍا٥ثالُة إْٕة 

 ٥ؾدمٕي، وهق مطٌقع.ش آٌاّث ا٥ؾغقية ي ٤تاب ّقاة احلققان ا٥ؽٖى »

ـــاب  ـــقان »وي ٤ت ـــاة احلق ـــع شّق ـــدان وآقا٣ ـــػ ٍا٥ٌؾ َعري
(7)
 ،

وٍآذاهب
(8)

، ومًل٥ة ًّاٍقة
(9)

 ، و١ٕ ذ٥ؽ مـ صـقل ا٥عؾؿ.

                                           

احلققان ا٥ـذي حيؿـؾ و٥ـده،  231/ 2 احلققان ا٥ذي حيقض( ، ) 97/ 1 ُيـظر مثاًل: )    (1)

 (.116/ 4 ( احلققان ا٥ذي يٌلىل ٣قَف، وأٜاده ي )186/ 3 (، )432

 (.434، 214، 212، 49/ 1 ُيـظر مثاًل: )    (2)

 (.514، 422/ 1 ُيـظر مثاًل: )   ( 3)

 (.199/ 4 (، )453، 713/ 2 ُيـظر مثاًل: )    (4)

 (.171/ 3 ) ( ،621، 2/451 ) ( ،463/ 1 ُيـظر مثاًل: )    (5)

 (.231/ 4 ) ( ،351، 66/ 3 ) ( ،736/ 2 ُيـظر مثاًل: )   (6)

 (.162/ 3 ) ( ،297، 238، 163، 195/ 2 : )ُيـظر مثالً    (7)

 (.239، 191/ 3 ُيـظر: )  ( 8)

 (.69ـ  68/ 4 )يـظر:   ( 9)
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ىبونىالدموريىوالجاحظ
 َؾ َؼـا٥ـدمٕي ٣ـد كَ  أنَّ  ؿُ هَّ يتقَ  ا٥ـاسِ  ٍعَض  ومما حيًـ ا٥تـٌقف ٜؾقف: أنَّ 

ؾَّ ما ي ٤ِ   ٢اّصـةٍ  ٍعـد ٣ـراىلةٍ ف ٥ؾجـاّظ، وا٥ـذي رأيُتـش احلقـقان » اِب تَ ُِ

ؾ ؽان ي  ٜال٣ةَ  ٥ؾؽتاب أنَّ  َْ واٍــ ٜـدي ش و٢قات إٜقـان »ا٥دمٕي ٍاٍـ 

                ٓ َؼـؾ ٜــ ٜال٣تـف ٍاجلـاّظ، ٢ـا٥ـؼقٓت مــ ش ا٥ؽامؾ ي ا٥ضعػاىل » ي

 ٥ؾجاّظ ٥قًت ٍا٥ؽثٕةش احلققان »
(1)

، شا٥ػــ »، ٤ثرًة َـا٘ـب متـاُؾفم ي 

   مع َؼدمف ٍم يزيد ٜٔ ٘تة ٣رون. واٙتفار ٤تاب اجلاّظ

                                           

، 574، 573لىل، ـأٚال ٍعض ا٥شـ 524، 486، 418، 411، 112، 96 /5 )ُيـظر:    (1)

622 ،623 ،631 ،663).   

 » ي 289، 415، 379، 362، 358، 352، 555وكؼــــده،  554، 96، 8/ 6 )ودم 

 ُّٞ وصػ احلققان مــ اجلـاّظ  212، 214، 195، 176، 171، 695،  شا٥ٌقان وا٥تٌ

ــــــط،  ، 455، 453، 529، 329، 351، 349، 577، 717، 628، 241، ٢229ؼ

456 ،478 ،482 ،643).    

ب رأيــف،  151، 31، 187 /7 )ودم  ، 264، 261، 253، 234، 155، 154وصــقَّ

267 ،315 ،344 ،383 ،486 ،495 ،528، 569 ،586 ،663 ،672 ،713 ،

733). 

 (.245، 235، 221، 199، 192، 181، 146، 113، 99، 79، 72/ 8 ) ودم 
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  :الغرقىبونىالكتابون
 .٥ؾدمٕيش ّقاة احلققان »و ٥ؾجاّظ،ش احلققان »

ع آعارل وا٥عؾـقم ،شٜؾؿ احلققان »ا٥ؽتاٍان متػؼان ي ا٥ػـ   ،وي َـق 

َـّ ٍقـفم ٢رو٣اً  ا٥تػصقؾ ي ٍقا ا حيتاج مـل إٟ درا٘ة وا٢قـٍة ٜــ ٤تـاب  ،٥ؽ

،  ـ َــعاٟ ـٌ  مًتعقـًا  ٍــاهلل  ٥ؽـل  ٘ل٤تُب ما ٛفرَ  ٢عؾ ـ ،اجلاّظ ـ ومل أ

  اجلاّظ: ا٥عـالَّمة: ٌٜدا٥ًـالم هارون ٤تاِب  ـُؼ ُؿ  ٍم  ٤تٌف هـؼ  

،عَتـأٍق ٜثمن ٜؿرو ٍــ ٍحـر اجلـاّظ مُ  .5 ٌٌ  ريٌّ وا٥ـدمٕي أٙـعَ  ز

(1) .ٜؼقدتم ي ا٥ؽتاٍٞ و٣د ٛفر أُرُ  .قيٌّ ُص 
  

م، .6 أوُل واوـٍع  »وهـق  هــ(255قث َقي ٘ــة ) ّ اجلاّظ متؼد 

ش ٥ؽتاب ٜريب ِامٍع ي ٜؾـؿ احلقـقان
(2)
                  وا٥ـدمٕي متـلْر، َـقي ٘ــة ، 

 ـ ٤م ٌ٘ؼ ـ .  و٣د كؼؾ مـ اجلاّظ وا٘تػاد هـ(،818) 

 وا٥دمٕي مـ ٢ؼفاىل ا٥شا٢عقة. ار إدٍاىل،ـظ مـ ٤ٌـاّـاجل .7

ٍَف،ـاّـاجل .8 َ ب ٤تا  اِت يَعـرِ روٌل ٍا٥تػْ ْعـُجُف ي ٤ُتٌـِف مَ ـفومـ ظ مل ُير

                                           

 ( .7/658 ـ مؼدمة آحؼؼ ( و ) 1/22 ٥ؾجاّظ )ش احلققان »يـظر:     (1)

  ( ، 1/14 ٥ؾجـاّظ )ش احلقـقان »ٌٜدا٥ًـالم هـارون ٥ؽتـاب  :ا٥عالمةمؼدمة تؼقؼ   ( 2)

 ٌ٘ؼقا ا٥عرب إٟ ا٥تل٥قػ ي ٜؾؿ احلققان .  ؽ أن ا٥ققكاكقٞو٣د ذ٤ر ٣ٌؾ ذ٥
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وآ٘تطرادات آُْؿتَِعة 
(1)
ََّـب ٤تاٍـف ٜـٔ ّـرول  ، وأما ا٥ـدمٕي ٢ؼـد ر

 واخلــقاص، ٤ــاحلؽؿ، آعجــؿ، وووــع ي ٤ــؾ ّقــقان ٜـــاويـ رئقًــقة:

 ي المتـاع و٥ف َػريعات وا٘ـتطرادات ٥ؽـفـا ٥قًـت وإمثال ، وا٥تعٌٕ،

 ١راٍة ٢ا٥ٌقان وإدب مـ صـعة اجلاّظ.وٓ  اجلاّظ ،٤ا٘تطرادات 

وأما احلـديث وا٥ػؼـف  ٤تاب اجلاّظ يغؾب ٜؾقف إدب وا٥شعر، .9

 ٢لّاديثـف ٣ريٌـًا مــ أ٥ػـٞ، ٍخالل ٤تاب ا٥دمٕي، ،وا٥تػًٕ ٢ـادٌر ِداً 

ومًائُؾف ا٥ػؼفقة ٤ثٕة أيضـًا ـ ٤ـم  معزوة ي ا٥غا٥ب إٟ ٤تب ا٥ًـة ا٥ـٌقية،

ًـًٌة كِ  ةٌ ٣ؾقؾـفـل وأما ا٥ـصقص إدٍقة وا٥شعر ٢ الٙارة إٟ ذ٥ؽ ـ تٌ٘ؼ

 إٟ ٤تاب اجلاّظ.

٢ؼد ّـقى ٤تاٍـف أٌْـارًا  كظرًا ٥تلْر زمـ ا٥دمٕي ٜـ اجلاّظ ، .:

ٍخـالل  وِٕ٘ة اخلؾػاىل إٟ زمـف ، مـفا هُده ٥ؾًٕة ا٥ـٌقية، َاريقًة ٤ثٕة ،

ًــًة ٥ؽتـاب إٌْار ا٥تاريقة ٜـد اجلاّظ ٢فل ٣ؾقؾة، و٥ًُت أراها مقزًة ّ

                                           

                         ٥ؾجــاّظ ش احلقــقان »ي مؼدمــة تؼقــؼ   :ٌٜدا٥ًــالم هــارون عالمــة٣ــال ا٥    (1)

ي أمـر  ٢فق ٙلن ٤ُؾ  ٤تاٍٍة ِديـدة، (: ) وإن أٜقزه ٍعض ا٥َٗقب وا٥تفذيب،1/18 )

 ا٥ـقاّل ( . ممُدود متَشع ب إٚرال،
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َـّ احلديث ٜـ ا٥ػرق ٍٞ ا٥ؽتاٍٞ ، ا٥دمٕي،  وما اٙتؿال ٜؾقف . ٥ؽ

وا٥تعٌـٕ  احلؽؿ ا٥ػؼفل، ا٥تزم ا٥دمٕي ي جقع احلققاكات ٍذ٤ر : .;

وهـذا ٓيقِـد مثؾـف ٤ثـرًة ٜــد  وإمثـال ، مـ رأى احلقـقان ي آــام، ي

 .اجلاّظ
(1)   

وإٌْـار  ؾقـات،اٙتؿؾ ٤تاب ا٥دمٕي ٜـٔ ٤ثـٕ مــ آهائق .>

 ٍخالل ٤تاب اجلاّظ. ا٥صق٢قة،

٥ؽــ  ٤الها  كؼال مـ ٤تـب ا٥ققكـاكقٞ ا٥ػال٘ـػة  ٜــ احلقـقان، .=

وأمـا اجلـاّظ  ا٥دمٕي ّاُٚب ٥قٍؾ يـؼؾ أ٣قالؿ دون ٢حٍص وٓ َعؼقـب،

مةُ ٢ؼد ٣ال ٜـف ا٥ ٌة َامـٌة ي ؼَ : ) و٥ؾجاّظ ُِ   ٌٜدا٥ًالم هارون :عالَّ

ُره ي ا٥رد ٜٔ أر٘طق٢فق ُيصَّ  ا٥شعر ا٥عريب ، وحيتجُّ ٍف ٜؾقف  ،د 
 رَ ...وذ٤َ  (2)

ٕر٘طق ، كؼؾ مـف كصقصًا ٥قًت مــ ش احلققان ٤تاَب  » فِ مقارد ٤تاٍِ  ـْ مِ  أنَّ 

ــرة ٍؿؽــان ، ــال:  ا٥ؽث ــة وا٥ـػا٘ــة ٍؿؽــان ٜظــقؿ ، ٣ ـــ ا٥ؼقؿ ــا م و٥ؽـف

                                           

 يؿؽـ آ٘تعاكة ٍا٥ـظر ي ا٥ػفارس ا٥د٣قؼة ٥ؽتاب اجلاّظ ،وهل ي آجؾد ا٥ًاٍع .  (  1)

و٣َــؾَّ مـــعـك ٘ؿــعـاه ي ٍــاب  (:  )3/268  ش )احلقــقان »٣ـال اجلــاّظ ي ٤تـاب    ( 2)

 و٣ـرأكاه ي ٤تـب إٌٚـاىل وآتــؽؾؿٞ إٓ وكحــ ٣ـد مـعر٢ـة احلققان مـ ا٥ػال٘ػة،

تـا ( وِدكـاه أو ٣ريًٌا مـف ي أٙعار ا٥عرب وإٜـراب،  .وي معـر٢ـة أهِؾ ٥َُغتـا ومؾَّ
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وصاٌّـا
(1)
٢فق ٓيؼٌؾ هـذه ا٥ـصـقص  ٜـقػ ا٥ػؽر، رٌِؾ ِرئ ا٥عؼؾ، 

وإكـم يصـعد ٍـف  وٓ يطلٚ، ٍػؽره لـا، ٍؾ يطرّفا ٜٔ آؿتَحـ، تا ،ٍِِعالَّ 

وٜرَوـف  و٣ؾَّم َرك واّدًا مـفـا إٓ َؽؾَّـَؿ ٢قـف، ٜا٥قًا ٥ٕى وِف احلؼ ٢قفا،

ة .. ُؿ ذ٤ر أمثؾًة ٥ذ٥ؽ ُـؿ ٣ـال: وأّقاكـًا يعتـذر صـاٌّـا ٜــ  ،ٜٔ احلُجَّ

ــف مل حيًـــٍــلن آتــ طق ،ـأر٘ــ ــومل يتَ  ؼؾ،ـــــقا ا٥ـرجٞ ٥ؽتاٍ َّْ ــقا ا٥د  ق  ةَ ٣َ

 ..(.ة .اٍؼَ طَ وآُ 
(2)
  

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 أي اجلاّظ. (  1)

 ( .21ـ 1/21 ش )احلققان »مؼدمة تؼقؼ ٤تاب    ( 2)



 
 
 
 
 

  

 

 مـــنـــهـــج الــدمـــيــــري   211

ى:ىشحواةىالحووانى»ىكتابرلىىىــىأوضًاــىىىالمالحظاتىمنو
ٍم أن ا٥دمٕي صقٌي، ٢نكف ٣د أورد أذ٤ارًا وأدٜقة ور٣ـك ٍدٜقـة 

(1)
 ،

ب، ٜجقـب  وٍعضفا مـ مـامات، وا٘تحًاكات، و٤ثًٕا ما يؼقل: وهق نرَّ

وهق ي هذا ا٥ٌاب وا٘ع اخلطق، ٘ـؿح آــفج،    ٥طقب نربنرب، هُّ 

وٓ يًتغرب مـ ا٥صق٢قة ذ٥ؽ، ٢ؾفؿ مصادر ا٘تدٓل زيادًة ٜـٔ مصـادر 

.أهؾ ا٥ًـة واجلمٜة، ٤ا٥رؤى، وا٥ؽشػ، وا٥ذوق، و١ٕها
 (2)
 

 :ي آـام أين أ٣ـقل ٥شـخصٍ  : رأيُت ٥فأن ا٥دمٕي ٣ال  ذ٤ر آؼريزي

ٍَُعد ٜفدي ٍا٥ٌق ٙق٣ل إ٥قف، ٢ؼال ٌ: ٣ؾ: ٓ إ٥ـف إٓ اهلل  رَ ت ا٥عتقؼ، و٤ثُ ٥ؼد 

ا٥ػتاح ا٥عؾقؿ ا٥ر٣قب آـان، ٢صار يؽثر ذ٥ؽ، ٢حج َؾؽ ا٥ًـة.
 (3)
 

                                           

، 177، 155، 153، 151، 149، 146، 145، 144، 142، 141/ 1 )  ُيـظــــــر:    (1)

488 ،619 ،615( ،) 2 /345 ،587 ،615 ،616 ،617( ،) 3 /112 ،167 ،

383 ،443 ،444 ،656( ،) 4 /189.) 

ل ٜـد ا٥صق٢قة ٜروًا وكؼـدًا  »ُيـظر:     (2)             د. صـادق ٘ـؾقؿ صـادق ش آصادر ا٥عامة ٥ؾتََّؾؼ 

مـفج آ٘تدٓل ٜٔ مًـائؾ آٜتؼـاد ٜــد أهـؾ ا٥ًــة  »وما ٍعدها( ، و 116ص  )

 . وما ٍعدها( 638/ 2 ًّـ )٥عثمن ٍـ ٜٝ ش واجلمٜة

ش ا٥ضقىل ا٥المـع »ا٥ًخاوي ي  :وٜـف، ( 437/ 3 ) ٥ؾؿؼريزي شدرر ا٥عؼقد ا٥ػريدة »    (3)

( 11 /61)  . 
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ُٚ  اُٛب ٥ف أذ٤ارًا يقَ  أنَّ  ـ أيضاً ـ وذ٤ر آؼريزي  قل.ٜؾقفا، ٢قفا 
 (1)
 

شا٥ـجؿ ا٥قهاج ي ذح آـفاج »وي ٤تاٍف ي ا٥ػؼف 
(2)
يًتحًـ مــ  

ٜمل، وإدٜقة، وإذ٤ار ما مل َرد ي ا٥ًـة ا٥ـٌقية آطفرة، وٓ ي ٜؿـؾ إ

 ا٥ًؾػ ا٥صا٥ح.

 :ومن ادالحظات أيضاً 

( ذ٤ر ٣صـقدة ا٥ػـرزدق ي مـدح زيــ ا٥عاٍـديـ ٜـٝ ٍــ 58/ 1 )

 احلًٞ أمام هشام ٍـ ٌٜدآؾؽ، ومطؾعفا: 

ِٕ ٌٜاِد اهللِ ٤ُؾ فُؿ *  َْ ـُ   . ؼلُّ ا٥طاهُر ا٥عَؾؿُ هذا ا٥تؼلُّ ا٥ـ هذا  اٍ

َُـًب إٟ ا٥ػرزدق مَ  ـ ةٌ ؽرَمـ٣ال ا٥دمٕي ي أول ّديثف: و َِ ك ٥ـف ُير

                  ُـؿ وِدَـف ٣ـد كؼؾفـا دون ٜـزٍو مــ  ، ا اجلـة، ُؿ ذ٤ر ا٥ؼصة وا٥ؼصـقدة

 ( .6/95 ش )و٢قات إٜقان »

   ُيرِك ٥ف  ا اجلـة!  ٣ؾت: ٤قػ َؽقن مؽرمةً 

٘ـتـٌط ا٥ـدمٕي مـفـا اا رآها أّد ا٥ًؾػ. ُؿ ( ذ٤ر رؤي561/ 1 )

                                           

 . ( 436/ 3 ش )درر ا٥عؼقد ا٥ػريدة »     (1)

 ( . 559، 558، 3/557  و)، ( 498، 2/484 ُيـظر مثاًل : )     (2)
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َؽًم، ومثؾفـا ي ) ِّ ( ٢نكـف أورد ٜؼـب َػًـٕ ا٥رؤيـا: مـا 691/ 3 ٢قائد و

أو ّـديٌث  ! و٤ـلن ا٥رؤيـا آيـٌة ٣رآكقـةٌ  ذاـاحلؽؿة مـ ِعؾ اهلل ... ٤ذا و٤

.كٌقيٌّ 
 (1)
 

( ذ٤ــر ا٘ــتـتاًِا ١ريٌــًا  ي احلؽؿــة مـــ ذاىل ا٥ـٌــل 653/ 1 وي )

  مـ ِاٍر ٍـ ٌٜداهلل  اجلؿَؾ . 

وٓ ُيٌطـؾ ا٥ٌاٚـؾ مــ  ( كؼؾ ٣قًٓ، و٢قف كصائح، مـفـا: )143/ 1)

 ومل يتعؼب ٦ٍىل. . صديؼف(

 ٣ؾت: أيـ إمر ٍآعرول وا٥ـفل ٜـ آـؽر، وا٥ـصقحة ٥ؽؾ مًؾؿ!

 ،مـ جقـع ما٥ـف ْرج أٍق ٍؽر ا٥صديؼ  ( ٣ال: )492/ 1 )

ـُ  ُعؾٌةُ  َؾ خِ وٍَ   .( ّاٚب ٍا٥ز٤اة ٍ

َْ  : هذا ا٥ؽالم ٍـاىلً ٣ؾُت  ، و٢ِريـٍة ُكًـٌْت إٟ حُّ ِص ٓ يَ  وٍب ؽذُ ٍٖ مَ ٜٔ 

و٣د أكؽرهـا جـٌع مــ إئؿـة ،  ا٥صحايب اجلؾقؾ ُعؾٌة ٍـ ّاٚب 

.٘ـدًا ومتـاً 
 (2)
 

                                           

 . مـ هذا ا٥ٌحث ( 211ص ي ) (2 ُيـظر احلاٙقة ر٣ؿ )    (1)

٥ًـؾقؿ ش ا٥شفاب ا٥ثا٣ب ي ا٥ذب ٜــ ا٥صـحايب اجلؾقـؾ ُعؾٌـة ٍــ ّاٚـب »ُيـظر:     (2)

ش ٣صـص ٓ َثٌـت »٥عـداب احلؿـش، وش ُعؾٌة ٍـ ّاٚـب آػـٗى ٜؾقـف »الالٌ، و

 (.41/  1 )٥ؾشقخ: مشفقر ٘ؾمن 
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ىالمموزةىفيىالكتابالدماتى
 ، مـفا : ممقزةومع وجود ادالحظات السابؼة، فنن فقه شامت بارزة 

 ـا ي ٜؾؿ احلققان.أكف أو٘ع ٤تاب وصؾ .5

 إيراده ا٥ـصقص ا٥شـرٜقة، وإّؽام ا٥ػؼفقة آتعؾؼة ٍاحلققان.  .6

فـؼقل مـــاب آــا٘ؿ ا٥ؽت ا٥ـؼقل إٟ أصحا ا، وِذ٤رُ  وُ زْ َٜ   .7
(1)
 ،

                                           

احلجـة إٟ ٍقـان  »فاين ي ٤تـاب أٍـق ا٥ؼا٘ـؿ إ٘ـمٜقؾ إصـٌ 394 /5) ُيـظر مثاًل:   ( 1)

ـــ اجلــقزي ي  413، 395،  شآحجــة ــاىل »اٍ ــٖد ي  457،  شإذ٤ق ــاس آ ــق ا٥عٌ                أٍ

مـروج  » 548،  شأيات ا٥ٌقــات »اٍـ دّقة ي ٤تاب  521، 481، 476،  شا٥ؽامؾ »

 577،  شإمصـار وَػاوـؾ ا٥ٌؾـدان »اجلاّظ ي ٤تـاب  ٥562ؾؿًعقدي،  شا٥ذهب

 (.617، 565، 663،  شكشقار آحاضة »ا٥تـقْل ي 

، وهـق ٤تـاب ٜظـقؿ  شكزهة إٍصار ي أٌْـار مؾـقك إمصـار »ي ٤تاب  79 /6)  

 »اٍــ ْؾؽـان ي  82، 15،  شا٣ٓـٗاح »اٍــ د٣قـؼ ي  116آؼدار وٓ أٜؾؿ مصـػف، 

رّؾـة اٍــ  ٥179ـف،  شا٥ر٣ـائؼ »هــاد ٍــ ا٥نـي ي ٤تـاب  466،  شو٢قات إٜقان

 (.173، 69صالح وَاريخ اٍـ ا٥ـجار، ا٥

 (.538،  شآجا٥ًة »ا٥ديـقري ي  69،  شأدب ا٥دكقا وا٥ديـ »آاوردي ي  38 /7)  

 .( ٍٓـ اجلقزيش ا٥عرائس » 232،  شَاريخ صـعاىل » 65، 55، 54 /8)  
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ُد آـًٕا ما حُي ـو٤ث ؽتابـقوع ي ا٥ـد 
(1)

ــ، م ِف ـتف، ورِــاكــتِف وأمـع ِد٣َّ ِٜ ق

                                           

ٍٓـ ٜدي ش ا٥ؽامؾ »و ٕيب كعقؿ،ش احلؾقة »، وشو٢قات إٜقان »ي ١ا٥ب كؼقَٓف مـ    ( 1)

 وُيـظر أيضًا :  حيدد ٢قفا مقوع ا٥ـؼؾ،

ي  شو٢قـات إٜقـان » 132ٕيب كعقؿ ي َرجة ُقر ٍــ يزيـد،   شاحلؾقة »ي  41 /5)            

ر ـٍٓـ ا٥ـجـار ي َرجـة ٜـٝ ٍــ كصـ شذيؾ َاريخ ٍغداد »ي  141َرجة اٍـ ا٥تؾؿقذ، 

اٍـ إُٕ ي ّقادث ٘ــة ًَـع  ٥265ؾًفقٝ،   شػا٥روض إك »أوائؾ  174ا٥ػؼقف، 

٥ؾغـزاٌ ي ا٥ٌـاب ا٥ًـادس   شالّقاىل » 427، 415، 412، 383ومخًٞ ومخًؿئة، 

ٕيب ٍؽـر ا٥طرٚـقر ي  شهاج آؾـقك » 525، 461، 444، 431مـ أٍقاب ا٥عؾؿ، 

ب ا٥ؼرر، ي َرجة ٌٜدا٥عزيز ٍـ مـق شتذيب ا٥ؽمل » 546ا٥ٌاب ا٥ًاٍع وإرٍعٞ، 

 (.ٍٓـ اجلقزي شإذ٤قاىل »آْر ٤تاب  575

ـــ رٙــقؼ ي  272، 183 /6)            ــف »اٍ ــا٢ع ا٥شــعر ومضــاره،  شٜؿدَ ــاب مـ                        188ي ٍ

ي آْـر   شا٥ر٘ا٥ة »ا٥ؼشٕي ي  22ي ا٥ٌاب ا٥ثاين مـ ٤تاب آداب ا٥ًػر،   شالّقاىل »

ٕيب  ش٣قت ا٥ؼؾـقب » 134يري ي آؼامة ا٥ثا٥ثة ٠ٜ، احلر 95ٍاب ٤رامات إو٥قاىل، 

 (.ي أوائؾ ا٥ػصؾ اخلامس وا٥ع٠يـ ٚا٥ب آؽل

 539، 412، 334ر مــف، ـ٥ؾثعا٥ٌل ي ا٥ٌـاب ا٥ثا٥ـث ٜشـ  شُمر ا٥ؼؾقب » 57 /7)           

ا٥ًـفقٝ ي َػًـٕ ٙـعر .... ي أوائـؾ  332، 282ا٥ػائؼ ي آْر ٍاب الاىل مع ا٥قـاىل، 

 (.ي ٍاب ا٥طٕش رٍقع إٍرار » آْر ي ١231زوة ٍدر، 

 . كؼؾ ٜـ ا٥ًفقٝ ُؿ ٣ال ا٥دمٕي: )وأ٢اد ٍعده ًٍطريـ ... (  176 /8)           
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 ِٜ  ـا٥ ـَ ـمِ  ٍخ ـًَ ـكُ  ةِ دَّ ـإٟ 
.اِب ـَتؽِ

 (1)
 

ـ ـْ َٜ  فِ قْ و  َرَ  .8 ٕئؿـة  فِ ٜــد ذ٤ـرهؿ، وَعظقِؿـ  اٍةِ حَ ا٥صَّ

 .  ال٘الم وٜؾمئف

ا٥تزامف آ٘تثـاىل ٜـد الّـآت ا٥ؽثـٕة ي ا٥ؽتـاب، ٢قؼـقل:    .9

 . ٘قليت ي ّرل .... ـ إن ٙاىل اهلل َعاٟ ـ

 :َضؿـ ا٥ؽتاب مًائؾ ٥طقػة، وأٌْارًا ممتعة، مـفا  .:

 اهلل ر٘اًل إٟ اجلـ!  ( هؾ ٍعث689/ 1 )

                                           

( 72/  2 ذ٤ر ّديثًا ي ا٥ٌخاري ُؿ ذ٤ر َؼققد إصقٝ ورواية أْرى، ) ( 22/ 2 ي )  ( 1)

َـاريخ  »، و٣ال: و٣ع ي ٤ثٕ مـ كًـخ  شو٢قات إٜقان »كؼؾ ًْٖا مـ اٍـ ْؾؽان ي 

              ...، وذ٤ر هؼؼ ّقاة احلققان أن هؼؼ و٢قات إٜقان أوـال ا٥ــص مــ  شاٍـ ْؾؽان

                     ( ووهــؿ اجلــقهري ٢ؼــال ي ا٥ـًــخة ا٥تــل ٍخطــف ...،2/454 ) ، شّقــاة احلقــقان »

،                            شصــحقح مًــؾؿ »كًــخ ( ٤ــذا ي 2/426 ) ( ي  كًــخة صــحقحة،2/356 )

 ش٥قامـع ا٥ـدٓئؾ ي زوايـا آًــائؾ »ٜـ ٤تـاب  شرّؾة اٍـ ا٥صالح »( ي 2/365 )

مـقاوع أْـرى يــؼؾ ا٥ـدمٕي مــ رّؾــة اٍــ ا٥صـالح ي ٥ؾؽقـا الراد، مـع أن 

يقكس، ُؿ ٣ال  ٍٓـ شوت٧ الّقاىل »( كؼؾ ٤المًا صق٢قًا مـ 65/ 3 ٍدون وا٘ـطة، )

         ( ٤ـذا ي ٍعـض كًـخ 136/ 3 ، ) شالّقـاىل »ي آْر ا٥ـؼؾ: وهذه مــ زياداَـف ٜـٔ 

 . وي ٍعضفا....( ،شا٥تؿفقد »
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 ( ١رائب ي كؽاح اجلـ.692/ 1 )

 ( ٢قائد و٥طائػ ي َقا٢ؼ إ٘مىل.116/ 2 ) 

( ٍعد ّديثف ٜـ اجلـ، ذ٤ر إٍؾقس ـ كعقذ ٍاهلل مـف ـ وذ٤ر 683/ 1 ) 

 ذريتف، و١رائب ي آقوقع.

ؾـؼ ٣ٌـؾ آدم أو ٍعـده! مًـل٥ة 281/ 2 )  ُْ ؾؼ اخلقؾ هـؾ  ُْ ( متك 

 مـ ا٥تؼل ا٥ًٌؽل، وأٚال ٢قفا. وِقا ا، كؼؾفا

 ( ّققان يؽقن ٘ـًة ذ٤رًا، و٘ـًة أكثك !715، 21/ 2 ) 

ى:ىنموذجىمنىالكتاب
ــ ــف  ـْ َم ــرة كؼقَٓ ــف، ي ٤ث ــدمٕي ي ٤تاٍ ــة ا٥ أراد أن يـظــر ي ٚريؼ

ٜفا، ٢ؾقؼرأ ٤المف ي               (، و681ــ3/586 ش )ا٥ؽؾـب »وا٘تطراداَف مع َـق 

 (. 48/ 2 ) شاحلمر إهٝ »

 

ى
ى
ى
ى
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ى(1) :ىرناوظىالطلماءىبالكتاب
مـ ٜـاية ا٥عؾمىل ٍا٥ؽتـاب، واهـتممفؿ ٍـف، ٤ثـرة كؼـقٓتؿ مــف

(2)
 ،

                                           

/ 1 ش )٤شـػ ا٥ظــقن »(، و858/ 2 ل )ـِشـٌْ ٥ؾحِ ش ِامع ا٠٥وح واحلقار »ُيـظر:    (1)

                            ( 11ــــ11 ـ )٥ـــٖو٤ؾمن ـ ا٥ؼًـــؿ ا٥ًـــادس ش َـــاريخ إدب ا٥عـــريب »(، 696

د. ّؾـقؿ ش آٌاّث ا٥ؾغقية ي ٤تــاب ّقــاة احلقـقان ا٥ؽـٖى »(،  576 ـ574ص )

             ش ّقـاة احلقـقان ا٥ؽـٖى »(، مؼدمة تؼقؼ إٍـراهقؿ صـا٥ح ٥ؽتـاب 19ص  ا٥د٥قؿل )

( 1 /17.) 

٥ؾفقتؿـل ش ا٥ػتـاوى احلديثقـة »قـة: ي ا٥ؽتـب ا٥تا٥ش ّقاة احلقـقان »وِدت كؼقًٓ مـ   ( 2)

٥قامـع  »، شا٥صـقاٜؼ آحر٣ـة »ٍٓــ ا٥ـقزير ا٥ـقمين، شإيثار احلؼ ٜٔ اخلؾـؼ »آؽل، 

          ٥ؾًـخاوي، ش آؼاصـد احلًــة »٥م٥ـقد، ش روح آعاين »٥ؾًػاريـل، ش إكقار ا٥ٌفقة

راق، ش َـزيف ا٠٥يعة » ِٜ ش ٌ٘ؾ ا٥ًالم »٥ؾغزي، ش شٌفًّـ ا٥تـٌف ٢قم ورد ي ا٥ت» ٍٓـ 

ش ٜقن آعٌـقد »٥ؾؿٌار٤ػقري، ش تػة إّقذي »٥ؾؿـاوي، ش ٢قض ا٥ؼدير »٥ؾصـعاين، 

ش ر ْؾقــؾـذح وتصــ »، شّاٙــقة ا٥د٘ــق٣ل ٜــٔ ا٠٥ــح ا٥ؽٌــٕ »٥ؾعظــقؿ آٍــادي، 

                ، شّاٙـقة ا٥ٌجٕمـل ٜـٔ اخلطقـب »، شتػة احلٌقب ٜـٔ ذح اخلطقـب »٥ؾخرر، 

، ش اية آحتاج »، شّقار ا٠٥واين »٥ز٤ريا إكصاري، ش ّاٙقة اجلؿؾ ٜٔ آـفاج »

َــاج  »، شر ا٥تحريــرـا٥ؽق٤ــب آـــٕ ذح وتصــ »٥ؾًــققٚل، ش احلــاوي ٥ؾػتــاوى »

ش صــٌح إٜشــك »، شْزاكــة إدب »، شا٥ًــٕة احلؾٌقــة »٥ؾزٍقــدي، ش ا٥عــروس

٢ـص  »٥ؾصـاحلل، ش ٌ٘ؾ الدى وا٥رٙـاد »٥ؾًػاريـل، ش ١ذاىل ا٥ٌٕاب »٥ؾؼؾؼشـدي، 

= 
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 ٌٕ مــف  ـ ِـاىل ٍعـده يـؼـُؾ ممَـّ واٜتمدهؿ ٜؾقـف ي ا٥تعريـػ ٍـاحلققان، ٢ؽثـ

 ٍا٘ؿ ا٥ؽتاب. ُح وي٧  

اختصارهىوالزوـادةىرلوـه،ىمـنىىىىى:ومنىرناوتؼمىبالكتاب
ى:ىذلك

                  ٥ؾتؼــل ا٥ػــاد ،ش ا٥قؼظــان مـــ ٤تــاب ّقــاة احلقــقان مطؾــُب  »  .5

ر مــف ـره: ) وآختصـهـ( ، وهق َؾؿقذ ا٥دمٕي، ٣ال ٜـ وتص 832) ت 

و١ٕ ذ٥ـؽ  ٥قس ٢قفا إٓ نرد ذ٤ر ذ٥ؽ احلققان، أّاديث ٤ثٌٕة مؽررة ٢قف،

ُٕ ٢ائدٍة َتعؾَُّؼ ٍاحلققان، ٌَّف ٢قف  مما ٥قس ي ذ٤ره ٤ٌ ٜـٔ مـا يـٌغـل ا٥تـٌقـف وك

وذ٥ؽ ي ٘ـة اُـتٞ و٠ٜيـ وُمكؿئة (. ٜؾقف،
 (1)
 

 (هــ 823٘ــَة ) هـ( . أمتَُّف   827ت  ، ٥ؾدمامقـل ) شٜٞ احلقاة » .6

 الـد، أٍؼك ٜٔ َرَقب إصؾ، وّذل آ٘تطرادات.ي ي ا٥ٌـجاب 

 هـ(. 851ت  ٍٓـ ٣ا  ٙفٌف ) ،شوت٧ ّقاة احلققان » .7

________________________________ 

= 

ٍٓـ ٚق٥قن، و١ٕها. ويؿؽـ ا٥ق٣قل ٜـٔ مقاوـعفا ي ش اخلقاَؿ ٢قم ٣قؾ ي ا٥قٓئؿ

 ا٥ٖامج احلا٘قٍقة.

 ( .1/117ش  )ذيؾ ا٥تؼققد » (  1)
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ره، وزاد ٜؾقــف إوــا٢ات ـ، ٥ؾًــققٚل، اْتصــشقــقانديــقان احل » .8

 مفؿة، وا٘تدرا٤ات ي ٍعض احلققاكات ا٥تل وِدها ي ٤تب ا٥ؾغة.

، ٢رغ شذيؾ احلققان »وِعؾف ٣ًؿٞ: إول: ديقان احلققان، وا٥ثاين: 

 .( هـ 911٘ـة ) مـف ي ذي ا٥ؼعدة 

ٓحؿــد ٍـــ ٌٜــدا٥ؼادر  ،ش ّــاوي احلًــان مـــ ّقــاة احلقــقان » .9

 .( هـ 1163 ) ٘ـةي احلـػل ٤تٌف ا٥دمٕ

 وت٧ٌ لٍراهقؿ ٍـ هؿد ٍـ ٜالىل ا٥ديـ ا٥طراٍؾز.  .:

     ، ٓحؿد ٍـ ٜٝ ٍـ هؿد ا٥ؼـرر ا٥عٌـدري آؽـل شٚقب احلقاة » .;

 ٣ـال ا٥ًـخاوي: ) ي نؾـٍد، هــ(، 838ت  ـ ٣اوقفا ـ ا٥شا٢عل ا٥شقٌل  )

 صؾ(.٥ؾدمٕي، مع اْتصار إش ّقاة احلققان »ذيؾ ٍف ٜٔ 
(1)
 

 وت٧ٌ ٥عؿر ٍـ يقكس ٍـ ٜؿر ا٥ـجػل.  .>

 .( هـ 876ت ) وت٧ٌ ٥ققكس ا٥ػخري احلـػل   .=

 .( هـ 872ت ) وت٧ٌ ٥ؾؿحٝ   .51

 ، اوهق وت٧ٌ ٥عٝ ا٥ؼارئ ،ش جة الكًان ي مفجة احلققان »  .55

                                           

 ( .13/ 9 ش )ا٥ضقىل ا٥المع »  ( 1)
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 .  (هـ 1113 ) أ٥َّػف ي مؽة ٘ـة

ٌار ٍــ أحـد ٥عٌد اجل ،شوت٧ ّقاة احلققان ا٥ؽٖى ٥ؾدمٕي »  .56

ٍـاس ٍـ ٌٜد ا٥ؼـادر   تؼقؼ: هـ( ،911ٍـ مق٘ك احلًـل ا٥ػجقجل )ت 

 هـ .1427ا٥طٌعة إوٟ  ط.دار اٍـ ّزم ي ٍٕوت، ٌِاري احلًقـل،

ٌٚـع ي  وهق أ٘عد ا٥ػارس ا٥ًقري، وت٧ ّٕد آعاسيـ ،  .57

 م .1992دار ٚالس ي ٘قريا 

ش روح واحلـوارـالشـ جـامع »تأـظـر دم  راٌت أخـرى ،ـوهـاك خمتص

 (.>9>/6  )م  ب  لعبداهلل احل  

ا٥ٌقان ا٥تؼريري ي ختطئة » هـ( 818وٍٓـ ٜمد ا٣ٕػفز ) ت ــ 

،  وّاِل (49/ 2 ش )ا٥ضقىل ا٥المع» ذ٤ره ا٥ًخاوي ي ش ا٥ؽمل ا٥دمٕي

 . (262/ 1)  ش٤شػ ا٥ظـقن »ْؾقػة ي 

، أم  شقاة احلققانّ »وٓ أٜؾؿ مضؿقكف ! هؾ ختطئة ا٥دمٕي ي ٤تاٍف 

 ، أم ١ٕه ! شا٥ـجؿ ا٥قهاج »٤تاٍف ي ا٥ػؼف 
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 (1) :ىترجماتىالكتاب

ر    ــ  م  الؽتا  إىل الػارشقة مرتث: ج  تأ

مـف ٥ؾًـؾطان ٘ـؾقؿ  إوٟ: َرجُف: احلؽقؿ ٙاه هؿد ا٥ؼزويــل، و٣دَّ

 ْان، وزاد ٜؾقف أٙقاىل أْرى.

ــَقن ٥ـف ٍــ  1177وا٥ثاكقة: َرجة :هؿد َؼل ا٥تٖيـزي )ت  َٜ                    هــ( و

 . شْقاص احلققان »

 ٘ؾػًٗ دي ٘اد. :إىل الػركسقة هأ مج   ر  وت  ــ  

            ٌٜـدا٥رحـ أ٢ــدي ا٥ًـققاد ، وٌٚـع ٘ــة :إىل السكقـة هأ مج  ـر  وت  ـ  

 . هـ(1272) 

 ا٥عؿقد ِا٤قار. :إىل اإلكجؾقزية هأ ـمج   ر  وت  ــ  

ى
ى

                                           

د. ّؾـقؿ ش ا٥ؽـٖى قانآٌاّـث ا٥ؾغقيـة ي ٤تـاب ّقـاة احلقـ»  ٍآٜتمد ٜٔ ٤تـاب   ( 1)

 .(21ا٥د٥قؿل )ص 

 (.576ص ( )11ـ11 ٥ٖو٤ؾمن ـ ا٥ؼًؿ ا٥ًادس ـ )ش َاريخ إدب ا٥عريب »واكظر:          
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ىمخطوطاتىالكتاب:
ٌخ متلْرة، طقٚات ا٥ؽتاب ٤ثٌٕة ِدًا ،و ًَ ٌَفا ُك َـّ ١ا٥ ٤ُتٌِت ٍعـد  ٥ؽ

 ا٥ٕػ ٥ؾفجرة .

/ 2/ 25كًخة ورومة مـ إول، ٤ُتٌـت ي )  ومن الـسأل ادتؼدمة:

 ،(1219ر٣ـؿ )ش ٢فـرس وطقٚـات ْزاكـة ا٥ؼـرويٞ » ي هـ ( ٤ـم 822

ي ّقـاة  ( ٤تٌـت1216 أ٣دم مـفا ي آصدر ا٥ًاٍؼ ر٣ـؿ ) وكسخة أخرى

 هـ (. 815/ 12/ 8آم٥ػ ٍتاريخ ) 

٤تٌفا َؾؿقذ ا٥دمٕي: هؿد ٍـ ٘عقد ا٥ؼادري، ) ٘ــة  وكسخة أخرى

 (.193 ش )٢فرس وطقٚات آديـة آـقرة ي ٥قدن »هـ ( ٤م ي  837

 الشـتاذ: إبـراهقم صـالح، وأما الـسأل التي اعتؿدها حمؼـن الؽتـا 

: آقةُت كًختٞ ْطقتٞ ي ا٥شٌؽة ا٥ع، ووِدفؿتلخرٌة بعد اللف لؾفجرة

وهل ورومة، وْطُّفا واوـح، ومتـلْرة ش ِامعة آؾؽ ٘عقد »إّداها ي 

 أيضًا ٍعد ا٥ٕػ ٥ؾفجرة.

ٍـر٣ؿ ش مؽتٌة ِامعة المام هؿد ٍــ ٘ـعقد ال٘ـالمقة »ومثؾفم ي 

ــت ٘ـــة ) ( ،6613) ــر٣ؿ ) هـــ ( ، 1253 ٤ُتٌ ــت ٘ـــة 5974 وٍ ( و٤تٌ
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هـ ( . 1196)
(1) 

                ويـظر أيضًا ي وطقٚات ا٥ـًخة ا٥ؽـٖى وا٥ق٘ـطك وا٥صـغرى: 

ــريب » ــاريخ إدب ا٥ع ــادس ـ )ش َ ــؿ ا٥ً ــٖو٤ؾمن ـ ا٥ؼً ــ٥11                          ( 11ـ

، 4/156 ٥ؽـقر٤قس ٜـقاد )ش ر٣قةـا٥ذْائر ا٥شـ »( . و576 ـ574ص )

188 ،437 ،474  . ) 

(2) : طبطاتىالكتاب
 

هـ( ٍاٜتــاىل  1275ر )٘ـة ـ٥ؽتاب ي )ٍقٓق إمٕية( ي مصٌٚع ا

 ي ِزأيـ. هؿد ا٥عدوي، وٌٚع

ٌُٚع ي )إمٕية( أيضًا )٘ـة    هـ ( ٍعـاية: هؿد ا٥ضٌاع. 1284ُؿ 

هـ( ومعف :ر٘قٌم ٥ؾحققاكـات وٍعـض  1285ُؿ ٌٚع ي إيران )٘ـة 

   أدمقٞ ا٥قارد ذ٤رهؿ ٢قف

                                           

ي ِامعة المام هؿد ٍـ ٘ـعقد ش ٢فر٘ت وطقٚات إدب وا٥ـؼد وا٥ٌال١ة »يـظر:    (  1)

 ( .63ـ 62ص ال٘المقة د.ٌٜدا٥ػتاح هؿد احلؾق )

 .(22ص  د. ّؾقؿ ا٥د٥قؿل )ش آٌاّث ا٥ؾغقية ي ٤تاب ّقاة احلققان ا٥ؽٖى »     (2)

٥ــٖو٤ؾمن ـ ا٥ؼًــؿ ش َــاريخ إدب ا٥عــريب »(، 81)ص ش ا٤تػــاىل ا٥ؼـــقع »وُيـظــر:            

 (.888/ 1 ٥ن٤قس )ش معجؿ آطٌقٜات »(، 575ص  ( )11ـ11 ا٥ًادس ـ )
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 هـ(. 1315قؿـقة( ي ا٥ؼاهرة )٘ـة ُؿ ٌٚع ي )آطٌعة آ

 ُؿ ٌٚع ي )آؽتٌة ا٥تجارية ا٥ؽٖى ي ا٥ؼاهرة( .

 هـ( . 1353ُؿ ٌٚع ي )مؽتٌة صٌقح ي ا٥ؼاهرة( ) ٘ـة  

 هـ(. 1374ُؿ ٌٚع ي )مطٌعة آ٘تؼامة ي ا٥ؼاهرة( ) ٘ـة  

َرت مرات ٜديدة.    وصق 

،  ــ جزاه اهلل خـرًا ـ : إبراهقم صالحالديب ام ضبع بتحؼقن الشتاذ 

وهي أفضل هـ ( ي أرٍع نؾدات،  1426٘ـة ش ) دار ا٥ٌشائر ي دمشؼ »ي 

 .والؽتا  بحاجة إىل إعادة حتؼقن ـ حتى شاعتي هذه ـ الطبعات وأجودها

، وٓ رىل  شا٥صـغرى »وًّب ٜؾؿل مل يطٌع ٤تاب ّقـاة احلقـقان 

                ٍـ أحد احلًقـل ا٥ػجقجل ، إٓ وت٧ُ ٌٜد اجلٌار ش ا٥ؽٖى»مـ وت٧ات 

 ــ واهلل أٜؾؿ ـ . ، و ٌ٘ؼ ذ٤ره ي آخت٧ات  هـ(911ت  )

ى
ى
ى
ى
ى
ى
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ى:ى«حواةىالحووانى»الدراداتىحولىكتابى
ط.دار  ٥عزيـز ا٥عـٝ ا٥عـزي، ،شا٥طٕ ي ّقاة احلققان ٥ؾـدمٕي » .5

 م .1986ا٥طٌعة إوٟ  ،ا٥شمون ا٥ثؼا٢قة ي ٍغداد

د.ِؾقؾ أٍق  ٥ؾدمٕي ،ش ي ٤تاب ّقاة احلققان ا٥ؽٖىا٥ثديقات  » .6

( 241ـ  225/ 18 ) ش نؾـة آجؿـع ا٥عؾؿـل ا٥عرا٣ـل »مـشقر ي  احلب ،

 م .1969

ــدمٕي » .7 ــقان ٥ؾ ــاة احلق ــاب ّق ــات وا٥زواّــػ ي ٤ت  شا٥ٖمائق

ــب ، ــؾ أٍــق احل ــع ا٥عؾؿــل ا٥عرا٣ــل »مـشــقر ي  د.ِؾق                                  ش نؾــة آجؿ

 م .1971( 185ـ21/162 )

 ،د.ِؾقـؾ أٍـق احلـب شإ٘مك ي ٤تاب ّقاة احلققان ٥ؾدمٕي » .8

 .م1983( 293ـ 34/4/271 )ش نؾة آجؿع ا٥عؾؿل ا٥عرا٣ل »مـشقر ي 

 شآٌاّــث ا٥ؾغقيــة ي ٤تــاب ّقــاة احلقــقان ا٥ؽــٖى ٥ؾــدمٕي » .9

ا٥طٌعـة  ة ي ا٥ؼـاهرة،ط.مؽتٌة ا٥ثؼا٢ة ا٥ديـق د.ّؾقؿ حاد ٘ؾقمن ا٥د٥قؿل ،

 هـ . 1426إوٟ 

 ،ـ ومــه اشـتػدت ـ  ( أصار إىل الدراشات حول الؽتـا ;وفقه)ص 

 وقػتأ عؾقفا إال الول.و
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 انخاتمة ، وانتىصٍات
ىخالصظىالرأيىفيىالكتاب:
ٍٕ مـ ا٥ػـقن، يؿؽــ أن يُ  ا٥ؽتاب معؾؿٌة ٤ٖى، اٙتؿؾ   ك ًـؿَّ ٜٔ ٤ث

ُٕ  شنهاضات أدٍقة ي ٜؾؿ احلققا » ٌََّب ٜـٔ احلـرول آعجؿقـة، ٤ثـ ، مر

آ٘تطراد، متؿقز ٍا٥عزِو ٥ؾؿراِع، وا٥د٣ة ي الّا٥ة، و٣ـع ٢قـف ْؾـؾ ي: 

ا٥عؼقدة، و٢قف َصقل ، وأذ٤ار ٍدٜقة، وْزٌٜالت، وهرمات، وٚال٘ـؿ، 

، وا٥ذي يظفر أن ا٥طال٘ـؿ مدْق٥ـة شاخلقاص ا٥طٌقة »و١ا٥ًٌا ما َؽقن ي 

ــػ  ــاب، و٥ؾؿم٥ ــا ي ي ا٥ؽت ــقس رىل مـف ــقل، ٥ ــدة كؼ ــٔ ٜ ــات ٜ َعؼٌ

 .ات ا٥ًاٍؼةآالّظ

ىالتوصوات:
أن ُيعاد تؼقؼ ا٥ؽتاب ٜٔ كًخ ْطقة متؼدمة، مـع هاو٥ـة متققـز   .5

الدْـآت ي ا٥ؽتــاب، وا٥تعؾقــؼ ٜــٔ آخا٥ػــات، وختــريج إّاديــث 

ــَّ  ًُّ ِة وأُار، مًتػقدًا مـ ا٥ر٘ائؾ ا٥ثمكقة ي ختـريج أّاديثـف، مــ ٣ًـؿ ا٥

 وٜؾقِمفا، ِامعة المام هؿد ٍـ ٘عقد، ي ا٥رياض.

، ٍحذل آ٘ـتطرادات وا٥ـؼـقل ا٥تـل ٥قًـت أن ُيَْت٧ ا٥ؽتاب .6

وصػًا وٓ ٍقاكًا ي احلققان، ٘قى إّاديث آر٢قٜة وآق٣ق٢ـة ا٥تـل ُذ٤ـر 
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 ٢قفا ا٘ؿ احلقـقان، وتـذل اخلـقاص ا٥طٌقـة، والهائقؾقـات، وإٌْـار

ٕن ضرهـا ٜـٔ ا٥ؼـارئ أ٤ثـر مــ  :٢قة، وَعٌـٕ ا٥ـرؤىار ا٥صقـوإذ٤

 .كػعفا
(1)

 

واّـد،  قوـعٍ أن يؽقن احلديث ٜــ احلقـقان ي مَ  :آْتصار ـَ ومِ  

ق، ٤م ٢عؾ ا٥دمٕي، وٌ٘ؼ ا٥تؿثقؾ : ) وا٥ٌعـٕ، وا٥ـا٣ـة،  اجلؿؾ ، وٓ ُيػرَّ

ن، ( ، ٢ُقذ٤ر ي مقوع، ويذ٤ر ٢قف إ٘ـمىل وا٥صـػات ٥ؾحقـقا. .. وآطقة،

   وي ا٥ػفرس ُيذ٤ر معجٌؿ ٍجؿقع إ٘مىل وا٥صػات.

 وٍعد ذ٥ؽ ُيَذيَّؾ ٜٔ ا٥ؽتاب.

، ًَـتػقد مــ ٤تـاب ا٥ـدمٕي،  أن َؼقم نؿقٜة ٍتل٥قػ ِديـد   .7

 ومـ آراِع ا٥تا٥قة:

 ؾجاّظ.٥ شاحلققان »٤تاب مامل يذ٤ره ا٥دمٕي مـ   .5

 ٥ؾـقيري. ش  اية إرب»  .6

: هؿـد ٍــ  عـاٌ ا٥شـقخٓش معجؿ احلققان ٜـد ا٥عامة»  .7

                                           

حـقد ٥ؾشـقخ: ش ا٥رؤيا »و (،26/361 ) شاٍـ ٜثقؿٞا٥شقخ : نؿقع ٢تاوى  » ُيـظر :    (1)

 (.169ص  ا٥تقجيري )
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ا٥عٌــقدي ـ ّػظــف اهلل ـ ، مطٌــقع ي نؾــديـ ي كــاس 

 .هـ(1432)  ٢فد ي ا٥رياض مؽتٌة آؾؽ

 ا٥عآقة.ا٥عرٍقة آق٘قٜة  .8

 . شآؽتٌة ا٥شامؾة »، مثؾ: حلا٘قٍقة٥تؼـقة اا٥ٖامج ا .9

 

وبهذه اتلوصيات، ينتيه  اكتيهتا إ  اك  اك هيتط  فتين ه ت  
من صوا ، ه ن اهلل وحده ، ومتا كمتم متن  وما  اك  واكشيفااك،

 . نع ة ه ن اهلل 
وصىل اهلل وستمم وبتا ىلع ن نني تا   تد ، ون صح وصت  ط 

 أمجعني.
ى

ى
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 ، وانفىائذاتــىعــىضــهرس انمــف

 ةــحــفــالص وعـــوضـــامل الرقم

 7 بُلـاىقأمَّ 1

 9ىمػدمظىفضولظىالذوخىد.ىالذػاري 2

 13ىمػدمظىالكتاب 3

 14 ٤الم ا٥طـطاوي ٜـ ا٥ؽتاب 4

 15 ا٥غػؾة وا٥صدول ٜـ ٤تب ا٥ٗاث 5

6  ُٜ ْؽر ا٥ِعْؾؿ...أٍق  ُٙ  15 ٌقد: ِمـ 

 16 اٍـ ٘عدي و٤تاب ٤اركقجل 7

 17 ُؼا٢ة ٤ؾ أمة مًتؿدة مـ ديـفا 8

 18    متجددة، ٍػؽر١ريب: ٘ؾػقة يريد الاذي 9

 18 ج آتٌقعإٌَاع ٥قًت د٥قاًل ٜٔ صحة مـف ٤ثرة 11

اٍـ ٣تقٌة: ٥ق ٛفر مـ يدٜل ا٥ٕقهقة أو ا٥رٍقٍقة: ٥قِد  11

 أٌَاٜاً 

18 

الٍراهقؿل، وهؿقد ٙا٤ر: اهتمم ا٥شٌاب ٍا٥ٗاث  12

 ا٥غريب

18 

 21 مؽتٌتـا ُرة ١ـقة 13
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 22 اٍـ ا٥عريب: متقز أمتـا ٍا٥تصـقػ وا٥تحؼقؼ 14

ػ ي إمة ا٥ؼؾؼشـدي: مل يصـػ ي إمؿ مثؾ ماُصـ   15

 ال٘المقة

22 
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35 
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 38 َراُـا مـ ديــا 28
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41 

 41 ا٥تؼؾقد وا٥تٌعقة 32
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 إِـٌل
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 ال٘الم
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36   ٝ  45  هذا آعـكالٍراهقؿل: جي
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ٌٜدا٥ًالم هارون: آكػؽاك ٜـ ا٥ٗاث ٍقاٍة ا٥ضقاع  49

 وآذ٥ة
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 155 ريجمـ آالّظات ٜؾقف ي ا٥تخ 118

 161 مـ أوهامف ي ا٥تخريج 119

 162 ّديث وتؾؼ ٜٔ المام أحد 111

مـفجف ي ذح ١ريب احلديث، مـ ر٘ا٥ة ا٥شقخ:  111

 ًّام احلًٞ

163 
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 187 إمثال ي ا٥ؽتاب 126

 188 طٌقةاخلقاص ا٥ 127
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